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1. RESUM. 

El present projecte consisteix en justificar la necessitat que tenen les administracions 

públiques en redactar plans d'accessibilitat, d’acord a la normativa actual d’obligat 

compliment i d’acord a la importància que existeix, en l’actualitat, en quant a la 

supressió de barreres arquitectòniques. 

Primer de tot s’analitzen quines són les normatives, i com i de quina manera són 

d’aplicació. 

Per tal de poder demostrar la dificultat d’assolir les perspectives en matèria 

d’accessibilitat en edificis i espais existents, es fa indispensable l’elaboració del 

present pla d’accessibilitat. 

Primerament, es indispensable tenir presents les particularitats del municipi centre del 

nostre anàlisis, Sant Cugat del Vallès. Es tenen en compte factors com: demografia,  

emplaçament, morfologia del sol i topografia, construcció del territori, espais verds, 

xarxa de vianants i interconnexió edificis municipals. 

Una vegada coneixem les característiques del poble de Sant Cugat del Vallès, 

procedim a l’estudi necessari per a dur a terme el Pla d’Accessibilitat del municipi. El 

Pla d’accessibilitat s’estructura de la següent manera:  

• Divisió geogràfica: es realitza la divisió en sectors o àrees de treball, segons les 

similituds de característiques. 

• Metodologia: s’explica el sistema com es durà a terme el Pla d’Accessibilitat. 

• Treball de camp: es realitza tota la detecció de dèficits en el municipi i d’aquí 

obtenim tota la documentació gràfica. 

• Proposta i valoració d’actuacions: a partir de la documentació gràfica s’obtenen 

pressupost parcials per a cada un dels barris i sectors. 

• Resultats obtinguts: es descriuen els resultats obtinguts totals per al municipi 

patint dels resultats parcials anteriors. 

El projecte analitza també la importància d’un organisme com la taula de mobilitat 

reduïda en tasques de supressió de barreres arquitectòniques, i concretament en 

aquest Pla d’accessibilitat. 

Finalitzat el Pla d’Accessibilitat de Sant Cugat del Vallès, és l’hora de concloure quines 

són les funcions del mateix i la seva viabilitat. 
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3. INTRODUCCIÓ 

Per a qualsevol ciutadà, el municipi és el lloc natural on desenvolupa la major part de 

les seves activitats, i on hi participen també les persones amb discapacitat o 

problemes de mobilitat reduïda. 

Per aquest motiu, es imprescindible garantitzar que els carrers, places, edificis públics 

i els serveis que s’ofereixen als nostres pobles i municipis siguin accessibles per a les 

persones amb discapacitat. 

Difícilment es podrà avançar en altres àmbits sense aconseguir que qualsevol 

persona, amb o sense discapacitat, pugui valer-se en el seu entorn més proper i 

accedir als bens i serveis que s’ofereixen a la seva comunitat 

Tot i que en els darrers anys, s’ha millorat sensiblement en l’aplicació de criteris 

d’accessibilitat, encara existeixen moltes barreres als elements urbans, en edificis, 

transports i fins i tot webs municipals que impedeixen o dificulten que les persones 

amb discapacitat puguin accedir als mateixos i als serveis en condicions d’igualtat. 

Encara existeix la percepció de que l’accessibilitat universal es cosa només “d’un grup 

reduït”. 

L’accessibilitat universal és doncs un repte per a les administracions locals en el 

disseny i ordenació dels nostres municipis, per aconseguir que totes les 

persones puguin gaudir d’una vida independent i lliure. 
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4. OBJECTIUS 

 

És objecte d’aquest Projecte Final de Grau, assolir els següents objectius: 

 

• Determinar perquè és necessari i indispensable la supressió de barreres 

arquitectòniques. 

• Clarificar quina és la normativa d’aplicació i d’obligat compliment. 

• Caracteritzar demogràficament i territorialment el municipi de Sant Cugat del 

Vallès, com a punt de partida. 

• Caracteritzar la xarxa de vianants existent en l’actualitat al municipi de Sant 

Cugat. 

• Realitzar una diagnosi tècnica del sistema on es posen de manifest els seus 

punts forts i febles. 

• Calcular els indicadors actuals i objectius per tal d’avaluar el grau d’aplicació de 

les propostes. 

• Determinar la viabilitat o no de les actuacions necessàries, analitzant els 

resultats obtinguts. 
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5. QUÈ ÉS UN PLA D’ACCESSIBILITAT 

 

“Las ciudades son las personas que las habitan y todavía hoy son muchos los 

municipios cuyos edificios, parques, transportes e instalaciones resultan 

inaccesibles para las personas con discapacidad. Desde esa perspectiva, estas 

personas carecen de la plenitud de la ciudadanía porque les están vedados 

determinados espacios públicos”. 

Un Pla d’accessibilitat parteix de la base que tots els ciutadans som iguals i per tant 

tenim els mateixos drets de poder arribar i gaudir dels mateixos espais, itineraris… 

Com a administració pública, qualsevol Ajuntament té la obligació de permetre als 

seus ciutadans aquesta igualtat de drets. 

 

Els PRINCIPIS per desenvolupar un Pla d’accessibilitat són els següents: 

 

• La qualitat de vida de tota la població. 

• L’autonomia de tots els ciutadans, independentment de la seva edat, del 

bagatge cultural o de les seves capacitats físiques, psíquiques o sensorials. 

• L’accessibilitat com a element base en qualsevol nou projecte, no com un afegit 

al disseny inicial. 

• La participació ciutadana en el disseny Del municipi. 

• La informació al ciutadà abans i durant l’execució de la intervenció. 

• La correcta relació entre: persona/medi, estètica/funcionalitat, trànsit 

rodat/vianants, diversitat/igualtat d’oportunitats i consum/sostenibilitat. 

 

Hi ha diverses guies per a la redacció de plans d’accessibilitat, però en aquest cas vaig 

decidir-me per seguir la guia de la Diputació de Barcelona, amb diferents adaptacions, 

la qual suggereix que el contingut d’un Pla d’Accessibilitat ha de ser:  
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Figura 1. Contingut guia d’un Pla d’Accessibilitat, segons la Diputació de Barcelona 

 
   MEMÒRIA D’UN PLA D’ACCESSIBILITAT 
 

1) Introducció 

2) Objectius 

3) Beneficiaris 

4) Estructura i Continguts 

5) Normativa d’accessibilitat 

6) Relació amb altres plans 

7) Actuacions realitzades o previstes 

8) Desenvolupament del pla 

9) Recull d’accions complementàries 

Altres Accions 
 

 

A continuació, es mostra un mapa d’aquelles ciutats on ja s’ha finalitzat o s’està 

redactant un Pla d’Accessibilitat del municipi. En la majoria dels casos, segons fons de 

la Diputació de Barcelona, d’on s’han extret les dades, els Plans d’accessibilitat 

engloben principalment la via pública. 
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Figura 2. Mapa dels municipis que han redactat o estan redactant un pla d’accessibilitat. 

 

 

 

Tal i com es pot veure al gràfic, tot i que són molts els municipis que estan fent els 

deures per complir amb el que diu el reial decret 135/1995 de  desplegament de la llei 

20/1995, encara són molts els municipis que no estan elaborant els seus plans i per 

tant, incomplint la llei. 

 

 

 

 



El Pla d’accessibilitat de Sant Cugat del Vallès com a eina treball, Treball fi de Grau 

10 
 

6. MARC NORMATIU LEGAL 

 

A continuació es llista tota la normativa existent en matèria d’accessibilitat, des 

que va sortir el Decret 135/1995 fins a l’actualitat. 

�  1995 – Decret 135/1995 (Codi d’accessibilitat de Catalunya) 

 

�  2003 – Llei 51/2003 (LIONDAU) 

Trets destacats: 

Defineix els conceptes d’ajust raonable i proporcionalitat 

Estableix terminis per adaptar els espais urbans existents (Disp. final 9a) 

Preveu un desplegament posterior (RD 505/2007; OM 561/2010) 

 

�  2010 – Ordre VIV 561/2010 

 

�  2011 Es constitueix un Grup de Treball per analitzar-ne l’aplicació 

Documents elaborats pel Ministerio de Fomento a partir de les conclusions: 

- Informe interpretatiu (enviat a les CCAA que hi han participat) 

- Avantprojecte d’Ordre de modificació de l’Ordre VIV 561/2010 

 

�  2011 – Decret 332/2011 (Reestructuració Dep. Benestar Social i Família) 

Defineix l’Àrea de Promoció de l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres 

 

�  2013 – Llei 26/2011 (Adaptació normativa a la Convenció internacional 

sobre els drets de les persones amb discapacitat) 

Modifica els terminis previstos a la LIONDAU 

 

Actualment s’està treballant en un seguit de normatives que encara no han estat 

aprovades:  

�  Projecte de Llei d’accessibilitat 

En tràmit parlamentari 

Ja s’ha efectuat el debat de totalitat sense esmenes a la totalitat 

 

�  Decret de desplegament de la Llei d’accessibilitat 

Termini per a realitzar-lo: 2 -3 anys 
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Reglamentació completa (incorporarà tota la normativa d’aplicació) 

 

�  Ordre de modificació de l’Ordre 561/2010 

 

El fet d’existir diferents normatives que regulen les normes d’accessibilitat, i que els 

criteris de cada una d’elles sigui diferent, provoca als tècnics que han de conviure amb 

l’accessibilitat dificultat alhora de prendre decisions. 

No obstant, sembla que l’aprovació de les noves normatives facilitarà aquesta tasca i 

establirà un criteri únic. Fins ara, queda a criteri del tècnic, prendre una o altra norma, i 

dintre d’aquesta norma, determinar el grau d’accessibilitat. 

 

Figura 3. Divergència normativa 

 

 

 

Podem posar l’exemple següent, el qual mostra la divergència existent entre les 

diferents normatives que tenim en vigor. 
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Figura 4. Requisits mínims segons el Decret 135/1995 

 

 

Figura 5. Requisits mínims segons la Ordre VIV561/2010 

 

 

Com es pot observar, existeix una diferència important entre les exigències d’una i 

altra norma. 

A més a més, quan es tracta d’elements urbans existents, l’ordre VIV 561/2010 indica 

el següent: 
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Article 2. Àmbit d'aplicació 

A les zones urbanes consolidades, quan no sigui possible el compliment d’alguna de 

les condicions, es plantejarà les solucions alternatives que garanteixin la màxima 

accessibilitat. 

 

Disposició transitòria. Regim d’aplicació 

En relació amb els espais públics urbanitzats ja existents, el contingut del Document 

tècnic serà d’aplicació, en allò que sigui susceptible d’ajustos raonables, mitjançant les 

modificacions i adaptacions que siguin necessàries i adequades i que no imposin 

una càrrega desproporcionada o indeguda. 

 

La disposició transitòria anterior encara deixa més sota la responsabilitat del 

tècnic el criteri sota el qual es mesura el dèficit i la proposta d’actuació. 

 

Cal també tenir present que tenim la UNE-ISO 21542, text de referència, el qual 

també té altres criteris diferents a la normativa nombrada anteriorment: 

UNE-ISO 21542 Edificación. Accesibilidad del entorno construido 

Data de publicació: Octubre de 2012 

Es tracta d’un document de referència, no d’un text normatiu. 

El punt 7, Itineraris fins a l’edifici indica: 

7.4 Amplada de l’itinerari 

L’ample lliure de l’itinerari ha de ser: 

a) no inferior a 1.800 mm en cas de circulació constant en els dos sentits. 

b) no inferior a 1.500 mm en cas d’una circulació freqüent en els dos sentits, a 

condició de que hi hagi espais d’encreuament a intervals de 25 m com a màxim. 

c) no inferior a 1.200 mm en cas d’una circulació poc freqüent en els dos 

sentits, cada 25 m hauria d’haver un espai d’encreuament i gir de, com a mínim, 

1.800 mm x 2.000 mm. 

7.5 Espai d’encreuament per a persones usuàries de cadira de rodes 

L’espai d’encreuament per a dues persones en cadira de rodes ha de tenir un ample 

mínim de 1.800 mm i una longitud mínima de 2.000 mm. 
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En quant als terminis de compliment de la normativa d’accessibilitat i pels que ho hagin 

elaborat, del Pla d’Accessibilitat del municipi, les actuacions caldrà que estiguin 

executades dins els següents terminis: 

�  Segons la llei catalana del 1991 les actuacions haurien haver d’estat 

finalitzades el passat 2006. 

�  Segons LIONDAU l'any 2017. 

�  Segons ORDRE VIV 561/2010, l'1 de gener de 2019 

�  Successives modificacions de la LIONDAU -> 3/12/2017 

 

Trobem aquí un altre ball de dades i no sabem per tant on agafar-nos a l’hora 

d’intentar fer complir la legislació. 
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7. ANÀLISI DEL MUNICIPI 

 

Tot i que podríem fer un anàlisis extens sobre les característiques de la ciutat de Sant 

Cugat del Vallès, únicament analitzarem aquests aspectes més rellevants i claus a 

tenir en compte alhora d’entendre la metodologia de treball per a la redacció del Pla 

d’Accessibilitat. 

 

a. Demografia 

L’any 1986 a Sant Cugat vivien 35.090 persones. Entre 1986 i 1991, la població a Sant 

Cugat va créixer en poc més de 3.600 persones, amb una taxa bruta de 19,9; entre 

1991 i 1996, va créixer en prop de 8.300 persones, amb una taxa bruta de 37,2; entre 

1996 i 2001, va créixer en unes 15.600 persones, amb una taxa bruta de 44,2; i entre 

2001 i 2009, la població ha crescut en prop de 17.200 persones. En poc més de 20 

anys, la població s’ha duplicat, a un ritme anual d’entre 2.000 i 3.000 nous veïns, 

segons els períodes. 

 

De fet, el municipi va rebre anualment, entre la dècada dels 60 i principis dels 90, un 

miler de nous residents; en els anys de major desenvolupament urbanístic, entre els 

anys 90 i fins aproximadament el 2003, aquesta xifra es va incrementar notablement, 

arribant a rebre uns 3.000 nous habitants cada any; i els darrers 5 o 6 anys, ha 

continuat rebent entorn dels 2.000 nous veïns anualment. 

 

Per posar una fita clara: l’any 2000 la població de Sant Cugat era de poc més de 

60.000 habitants; aquests darrers nou anys la població ha augmentat en uns 20.000 

nous habitants, fins arribar als poc més de 80.000 actuals. 

 

Es tracta d’un poble de 87.118 habitants segons les últimes dades de 2014 amb una 

extensió de 48,2km2. Si comparem Sant Cugat del Vallès amb la capital del Vallès 

Occidental, Sabadell, aquesta tot i tenir una població de més de 207.000 habitants, té 

una extensió de 37,8km2. 

 

Per entendre la necessitat del projecte, cal tenir també present el fort creixement que 

ha patit el municipi els darrers anys.  
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Figura 6. Creixements habitants 1998-2014 

 

La distribució de la població per barris s’ha mantingut força estable al llarg dels darrers 

anys, amb poc més d’un 70% del total d’habitants que resideixen al nucli. Segons 

dades de l’any 2007, prop de 54.000 persones viuen al Nucli, entorn 9.800 persones 

viuen a Mira-sol, prop de 7.300 persones viuen a Valldoreix, prop de 4.200 persones 

viuen a La Floresta i entorn 1.200 persones viuen a Les Planes. 

 

El nucli antic de la ciutat aglutina, per tant, no només la major part del comerç i les 

activitats urbanes de què fan servei tots els habitants del municipi, sinó també entorn 

un 70% de la població total. 

 

Per àrees homogènies, les zones on actualment resideix un major nombre d’habitants 

coincideixen amb aquelles zones on es localitzen més habitatges: el Nucli antic (un 

15,5%), el barri d’El Coll (un 10,5%), Coll Favà (un 7,9%), Sant Domènech (un 7,8%), 

l’Eixample Sud (un 7,1%), Valldoreix (un 7,0%) i La Floresta (un 5,5%).  
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b. Emplaçament 

El terme municipal de Sant Cugat del Vallès té una extensió aproximada de 48,32 km2. 

S'estén al peu de la vessant nord-occidental de la serra de Collserola, està situat a la 

comarca del Vallès Occidental, i forma part de l’àrea metropolitana de Barcelona. Al 

llarg de la història de la Mediterrània occidental, ha estat un enclavament de 

comunicacions entre les vies de penetració a la Península des dels Pirineus i la ciutat 

de Barcelona. Primer va ser un assentament ibèric, després un campament romà, i 

durant l'alta Edat Mitjana un Monestir benedictí de gran influència. Sant Cugat compta 

amb una situació geogràfica estratègica. A primers del segle XX, era un poble que va 

anar acollint estiuejants de Barcelona –especialment a Valldoreix, Mira-sol i la 

Floresta- que, amb el pas dels anys, han anat reconvertint aquelles cases d’estiu de la 

ciutat-jardí en habitatges principals. Fou possible perquè, malgrat situar-se en un 

entorn natural privilegiat, entre la serra de Collserola i la serra dels Galliners, Sant 

Cugat es troba a tocar de Barcelona. L’autopista AP-7 i més endavant l’obertura del 

Túnel de Vallvidrera, pel que fa al transport privat, i les línies Barcelona- Sabadell i 

Barcelona-Terrassa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, pel que fa al 

t ransport col• lect iu, van apropar encara més Sant Cugat a Barcelona. 

 

L'evolució urbana del municipi de Sant Cugat ha estat vinculada estretament a 

l'evolució de la forma d'implantar els sistemes de mobilitat de què tècnicament es 

disposava en cada moment, i de la progressió de la intensitat dels seus fluxos: una 

xarxa de carrers urbans sorgits d'un ús de la ciutat eminentment dedicada als vianants, 

camins comarcals, carreteres de la Mancomunitat, primer ferrocarril a plaça de 

Catalunya, arribada del ferrocarril a Sabadell i Terrassa, millora de les carreteres de 

connexió amb Barcelona, construcció de l'autopista AP-7, desdoblament de les vies a 

Sabadell i Terrassa, construcció dels Túnels de Vallvidrera, construcció de la Ronda 

de Sant Cugat, i urbanització del sistema viari relacionat amb els nous 

desenvolupaments urbans. 

 

La seva posició en el corredor del Vallès, la qualitat del seu medi natural, el medi 

social, i les excel•lents comunicacions, han fet de Sant Cugat un lloc de residència 

molt valorat per grups socials metropolitans de major poder adquisitiu (quadres 

empresarials, comerciants, professionals, funcionaris de categories mitjanes i altes, 

etc.), que han escollit el municipi com el seu lloc de residència. 
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Sant Cugat està format per cinc districtes:  

o Sant Cugat Nucli 

o Mira-sol  

o Valldoreix 

o La Floresta  

o Les Planes 

 

c. Morfologia del sol i topografia 

El casc urbà s'allarga sobre el llom topogràfic que separa les conques hidrogràfiques 

del Besòs (rieres del Sant Crist i de Sant Cugat), i del Llobregat (rieres de La 

Guinardera, de Mira-sol, i de Rubí). Les rieres, que han erosionat els terrenys argilosos 

durant segles, han conformat de forma molt precisa la topografia que suporta els 

assentaments urbans que hi aboquen les seves aigües residuals i d'escorrentia. La 

sinuositat dels traçats de bona part del sistema viari, té el seu origen en l'ús de les 

rieres com col•lectors d'aigües residuals de la urbanització. 

 

Els territoris situats al sud i al nord del terme municipal de Sant Cugat són 

muntanyosos i densament poblats amb bosc mediterrani: al sud s'estenen sobre la 

vessant nord de la serra de Collserola i, al nord, sobre la serra dels Galliners, que 

separa el terme municipal dels de Sant Quirze del Vallès, i Les Fonts de Terrassa. 

 

Els desenvolupaments urbans i les grans infraestructures de serveis i de comunicació, 

es situen en la "cubeta" de sediments quaternaris molt argilosos, que s'estén de 

Cerdanyola –a l’est- fins a Rubí – a l'oest-, entre les serres de Collserola i dels 

Galliners. Aquesta "cubeta", malgrat que els pendents disminueixen respecte de les 

muntanyes veïnes, té una topografia "moguda", travessada per un seguit de rieres i 

torrents que drenen superficialment aquest territori tant plàstic i impermeable. 

La ciutat anterior als anys setanta, s'estenia entre el torrent de Volpelleres-Ferrussons, 

al nord, i la riera de Sant Cugat, al sud. En les cotes més altes, es produïen les 

comunicacions: carreteres a Rubí, Cerdanyola, i Barcelona. 

Les rieres i els seus requeriments de capacitat i pendent, han constituït la principal 

lògica de disseny del traçat viari. En els nous barris i desenvolupaments projectats des 

de finals dels anys 80, s’han reservat les rieres i les seves riberes com a parcs i jardins 

públics. 
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Figura 7. Topografia del barri de Les Planes 

 

 

Figura 8. Predominen els carrers de fort desnivell, totalmente inaccesibles. 
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d. Construcció del Territori 

Entre 1986 i 1993 es va dur a terme el planejament urbanístic dels barris de Coll Favà, 

Parc Central i Torreblanca; es va construir el complex cultural de Teatre, auditori i 

cinemes; i es van urbanitzar noves zones industrials i terciàries: Sant Mamet, Can 

Magí, La Guinardera I, Hewlett i Can Sant Joan. Durant aquells anys, la planificació 

urbanística de Sant Cugat i la urbanització efectiva del seu territori van ser, 

probablement, els més extensos de Catalunya. La crisi econòmica viscuda entre els 

anys 1992 i 1996 va desaccelerar força la urbanització i l’ocupació d’aquests sectors.  

 

El 1996, Sant Cugat del Vallès era un municipi en construcció. S’havien urbanitzat i 

s’estaven ocupant els barris d’eixamplament del nucli històric: Coll Favà, Parc Central i 

Torreblanca. Es van construir desenes de quilòmetres de carrers i hectàrees de parcs 

urbans que van canviar l’escala del nucli urbà de Sant Cugat sense alterar, però, el 

seu funcionament com a nucli. No van aparèixer noves centralitats complementàries. 

Els nous barris van seguir depenent del centre històric, i això va generar una 

dependència inadequada pel que fa a la mobilitat interna més quotidiana. Sant Cugat 

va perdre, llavors, una primera oportunitat de generar unes noves pautes de mobilitat 

als veïns nouvinguts fomentant la mobilitat a peu i en bicicleta. 
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Figura 9 . Ortofoto del municipi de Sant Cugat de l’any 1977. Cartografia municipal 

 

 

A finals de la dècada dels 90, es va fer evident que els nous desenvolupaments urbans 

no es podien continuar produint per agregació de capes al casc urbà. S’estava 

sotmetent el centre històric a una pressió i a una responsabilitat urbana inadequades i 

desproporcionades. El pes de la centralitat havia de ser compartit en una major 

mesura. Simultàniament, els corrents de pensament entorn la ciutat i el territori van 

incorporar el criteri de la sostenibilitat ambiental i urbana (Rio, Aalborg). Ara el 

concepte està sobreexplotat en el llenguatge, però tan llavors com ara segueix 

tenint un gran potencial de transformació i de replantejament de les estructures 

urbanes existents. 

 

Llavors, es trobaven sobre la taula els projectes dels barris més extensos de la història 

urbana de Sant Cugat: d’una banda, el Pla parcial de Torre Negra; i d’una altra, l’Eix 

Vertebrador (Can Mates – La Guinardera). Aquests projectes seguien apostant per la 
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mobilitat rodada. En el cas de Torre Negra, finalment l’Ajuntament de Sant Cugat va 

apostar per modificar el Pla general metropolità i potenciar el lloc com a parc rural, 

d’interfase entre el Parc de Collserola i la ciutat. Pel que fa als sectors situats a l’oest 

del municipi va apostar, decididament, per la formació de teixits urbans amb capacitat 

per a constituir-se en noves centralitats de barri, abastides per les estacions de 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya: l’estació de Mira-sol es constituiria en 

centre del nou barri Can Mates–Can Rabella–Can Ganxet, i la nova estació de 

Volpelleres en centre del nou barri de Volpelleres–Can Bellet–Can Canyameres. 

Tanmateix, en aquests nous desenvolupaments es va apostar per la diversitat d’usos 

urbans, la seva barreja i l’emplaçament dels equipaments públics i dels parcs urbans 

en les millors posicions de centralitat dels barris llavors en projecte. 

 

Tot això passava en plena eufòria econòmica i financera, propiciada per la introducció 

de la moneda única, els excedents que generaven els fons de cohesió aportats per la 

Unió Europea i uns tipus d’interès molt baixos en relació a la taxa de creixement de 

l’economia. Sant Cugat va saber aprofitar aquesta conjuntura  exigint als nous 

desenvolupaments urbans excel•lència pel que feia a la qualitat de la seva urbanització 

i el seu cosit amb els teixits urbans existents: zones per a vianants de centralitat, 

equipaments en posicions també centrals, accessibilitat complerta dels carrils bici, 

parcs urbans extensos, places i espais cívics, etc. 
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Figura 10. Ortofoto de Sant Cugat del Vallès a l’any 2001. Cartografia municipal 

 

 

Figura 11. Ortofoto de Sant Cugat del Vallès a l’any 2012. Cartografia municipal 
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e. Espais verds 

Sant Cugat del Vallès es caracteritza per ser la ciutat amb un rati més elevat d’arbres 

plantats a la via pública, en total podem dir que a dates de finals de 2014, hi ha un total 

de 80.907 exemplars, el que correspon a  un arbre per cada 1.09 habitants.  

Actualment es tenen en consideració factors importants per escollir l’espècie més 

adequada alhora de fer un plantament. S’escullen espècies de fulla petita que no 

obturen els embornals i es netegen més fàcilment, sense fruit per no tacar la via 

pública i que no  provoquen al·lèrgies, i de creixement de les arrels en vertical, per 

evitar l’aixecament dels paviments de voreres i calçades. 

Malauradament, això no passava en el passat, pel que existeixen en el municipi un 

número important d’arbres els quals tenen arrels de creixement superficial i aixequen 

el paviment, com és el cas de les acàcies, plataners, etc. 

 

Figura 12 . Av Gràcia, amb plataners cada 8 metres 
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Figura 13. Exemple dels danys causats pels arbres. Afecten l’accessibilitat. 

 

 

Figura 14. Exemple dels danys causats pels arbres. Afecten l’accessibilitat. 
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f. Xarxa de vianants 

Les característiques urbanes del municipi de Sant Cugat fan que el mitjà a peu sigui 

molt idoni per desplaçar-se pel casc urbà, al tractar-se d’un centre de mida petita i 

compacte i amb una orografia que no presenta desnivells accentuats. Els seus barris 

disseminats en canvi, fortament residencials, si que dificulten l’ús d’aquest mitjà a 

diferència d’altres ciutats. 

 

Figura 15. Detall del plànol xarxa actual de vianants (plànol extret del pla de mobilitat urbana) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La circulació de persones per la via pública requereix disposar d’uns espais que 

garanteixin la seguretat i el confort en les activitats diàries d’aquells que es desplacen 

a peu. En aquest sentit, Sant Cugat ve aplicant una política clara per augmentar 

l’espai, l’accessibilitat i la seguretat dels vianants (Pla d’accessibilitat, millores en 

accessibilitat i seguretat a les escoles...). 
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L’elecció del mobiliari urbà que es va incorporant a la ciutat des de l’aparició de la llei, 

també ha millorat molt, col·locant-se fitons accessibles en comptes de boles de 

formigó, els jocs infantils són més segurs, les papereres tenen menys volada... 

 

L’espai viari al conjunt de la ciutat es reparteix de la següent forma: el 61,7% està 

destinat al trànsit motoritzat i el 38,3% restant als vianants (voreres i carrers amb 

prioritat de vianants) - Informació presa al 2012-. 

 

El Centre és, amb diferència, el barri amb major espai viari destinat a la circulació dels 

vianants amb un 63% del total. Es tracta d’una zona on la circulació motoritzada està 

restringida excepte per a veïns, urgències o operacions de càrrega i descàrrega. Altres 

zones que compten amb una majoria de superfície destinada al vianant són: Can 

Canyameres – Volpelleres Oest, Can Gatxet, Can Magí, Can Majó, Ctra. Vallvidrera i 

El Colomer-Parc Central. 

 

A la resta de sectors la distribució d’espai és més favorable per a la circulació dels 

vehicles motoritzats. Els sectors amb menor destinació per als vianants són Sol i Aire, 

Can Ametller i Les Planes, per sota tots tres del 15%. 

 
 
Figura 16. % de Desplaçaments a peu pel municipi de Sant Cugat del Vallès 
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Figura 17. Repartiment de l’espai viari. Març 2010 (plànol extret del pla de mobilitat urbana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relació a la distribució de l’espai públic, en aquest apartat s’analitzen les amplades 

de les voreres, a partir de la base topogràfica municipal i a partir d’un treball de camp 

dut a terme per tal de complementar, i en alguns casos actualitzar, l’esmentada base 

topogràfica. 

Per a dur a terme l’anàlisi de les amplades de les voreres s’han emprat les categories 

definides en el Codi d’accessibilitat, diferenciant: 

• Voreres d’amplada inferior a 1,00 m. Com a criteri general, haurien de ser ampliades 

per poder ser considerades itineraris adaptats per a vianants. 
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• Voreres d’amplada entre 1,00 m i 1,40 m. No s’haurien d’admetre elements 

d’urbanització, mobiliari urbà o arbrat, per tal de no reduir l’amplada de pas per als 

vianants. 

• Voreres d’amplada entre 1,40 m i 2,40 m. Poden admetre elements d’urbanització i 

mobiliari urbà que no siguin voluminosos i, en cas de situar arbrat, aquest hauria de 

ser amb escossells protegits. 

• Voreres d’amplada entre 2,40 m i 4,00 m. Poden acollir arbrat, elements 

d’urbanització i mobiliari urbà, amb una especial cura en l’ordenació de l’espai en cas 

de ser voluminosos. 

• Voreres d’amplada superior a 4,00 m. Poden admetre qualsevol element 

d’urbanització, mobiliari urbà i arbrat. 

• Carrers de plataforma única. No hi ha diferència de nivell entre la calçada i la vorera. 

L’anàlisi s’ha realitzat per als carrers del nucli urbà, incloent les àrees homogènies 

amb una major densitat de població: el Nucli antic, Sant Francesc, Sant Domènech, El 

Coll, Pla de la Pagesa, Can Gatxet, Torreblanca, Eixample Sud, Coll Favà, El Colomer 

– Parc Central, i els barris de nova creació de Can Canyameres – Volpelleres Oest i 

del Turó de Can Mates – Carretera de Vallvidrera. 

 

Figura 18. Amplades de les voreres, sector nucli (%). (Dades extretes del pla de mobilitat urbana 2010)  

Amplada voreres (%) 

  < 1m 
1m - 

1,4m 
1,4m - 2,4m 

2,4m - 

4m 
> 4m 

Plataforma 

única 

Can Canyameres - Volpelleres Oest 0,00 0 12,33 48,79 24,87 14,01 

Can Gatxet 0,00 0,66 69,83 18,27 6,86 4,36 

Can Magí 0,00 2,44 41,51 41,78 14,27 0 

Coll Favà 0,00 0 0 55,46 42,16 2,38 

Ctra. De Rubí 1 21,02 0 18,08 39,31 15,77 5,82 

Ctra. Vallvidrera 0 5,33 12,93 31,57 45,44 4,73 

Eixample Sud 10,13 33,4 34,11 15,49 3,45 3,42 

El Coll 11,31 9,55 39,54 11,01 20,5 8,09 

El colomer - Parc Central 1,23 2,92 17,5 55,66 41,51 8,18 

Nucli Antic 13,31 4,4 18,25 16,2 10,27 37,57 
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Pla de Pagesa - Villadelprat 5,53 10,73 41,99 25,26 14,65 1,84 

Sant Domènech 5,61 10,95 41,11 27,86 11,67 2,81 

Sant Francesc 0,00 3,66 65,95 20,92 5,31 4,16 

Torreblanca 0,00 5,56 0 33,3 54,66 6,48 

Turó de Can Mates 0,00 0 6,05 6,5 65,2 22,25 

TOTAL (%) 4,46% 5,87% 27,45% 29,30% 24,66% 8,26% 

 

 

 

Figura 19. Diagrama amplades de les voreres, sector nucli (%). (Dades extretes del pla de mobilitat 
urbana 2010)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal com es observar en la taula i gràfic anterior, al Nucli antic de Sant Cugat prop d’un 

40% dels carrers han estat vianalitzats mitjançant el Pla del Centre, i una altra bona 

part han estat reurbanitzats completant el teixit de vianants de la ciutat. D’altra banda, 

en els desenvolupaments urbans de Torreblanca, Coll Favà i el Parc Central ja es va 

incorporar l’exigència de voreres de major amplada, amb un 88%, un 97% i un 70% 

respectivament de voreres d’amplada superior a 2,40 m. Finalment, els barris de nova 

creació de Can Canyameres – Volpelleres Oest i del Turó de Can Mates – Carretera 

de Vallvidrera, s’han continuat urbanitzant amb voreres de major amplada  amb un 

74% i un 72% de voreres d’amplada superior a 2,40 m, respectivament– i s’ha 

augmentat l’espai per als vianants amb la incorporació de carrers de plataforma única 

Amplada voreres Sector Nucli (%)

5,87%

29,30%

24,66%

8,26%

27,45%

< 1m 1m - 1,4m 1,4m - 2,4m 2,4m - 4m > 4m Plataforma única

4,46%
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–que representen un 14% i un 22% respectivament-. En l’altre extrem, els barris més 

antics situats en els ronyons del Nucli antic són els que presenten voreres de menor 

amplada: Sant Domènech, Sant Francesc, Eixample Sud, Pla de la Pagesa o El Coll. 

Figura 20. Fotografia de l’estat del nucli antic, majoritàriament de vianants 

 

Figura 21. Fotografia dels barris de nou creixements inclusos al sector centre 
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Pel que fa a les zones de menor densitat de població, que comprenen les àrees de 

Mira-sol, La Floresta, Les Planes i Can Barata, la figura següent mostra les diferents 

tipologies de carrers que s’hi troben. La major part dels carrers d’aquestes àrees –

especialment pel que fa a Mira-sol– tenen una amplada de 10 metres distribuïts 

d’acord amb el que es grafia a la figura 5, amb una calçada de 6 metres i dues voreres 

de 2 metres amb plantació d’arbrat. Els diferents processos de reurbanització han 

seguit el mateix esquema de distribució, llevat els portats a terme els darrers 5 anys, 

en que s’han aplicat criteris força respectuosos amb els recorreguts de vianants, d’una 

banda reservant voreres de 2,40 metres amb arbrat, una calçada de 3,20 m i una línia 

d’aparcament i d’altra banda urbanitzant alguns carrers amb plataforma única.  

 

Figura 22. Seccions tipus dels carrers dels barris de baixa densitat 

 

TIPOLOGIA PREDOMINANT A MIRASOL 

     

PLATAFORMA ÚNICA 

 

TIPOLOGIA PREDOMINANT A LA FLORESTA I LES PLANES 
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Figura 23. Fotografia típica de carrer de zona Mirasol, vorera estreta i obstacles. 

 

 

A La Floresta i Les Planes, les tipologies són molt més heterogènies, amb amplades 

de carrer que oscil·len entre els 6 metres i els 8 metres, però la manca d’alineacions 

de les finques en molts casos, fa que sigui impossible la creació d’una vorera regular, 

a tot el llarg d’un carrer. Tot i això, hi ha alguns carrers recentment urbanitzats de 

seccions inferiors als 10 metres i que no corresponen a eixos de distribució d’ordre 

superior, s’ha efectuat amb plataforma única. Malgrat tot, resten encara força carrers 

amb voreres inferiors a 1,40 metres que dificulten el pas dels vianants, o que si 

disposen d’aquesta amplada, però escocells, postes instal·lacions i altres obstaculitzen 

el pas sense cap criteri. 
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Figura 24. Imatge tipus d’un carrer de Les Planes o La Floresta. Impossible l’accessibilitat 

 

 

g. Interconnexió entre equimanents municipals 

Per tal de determinar els recorreguts més importants del municipi, es centren en un 

plànols tots els equipaments municipals i a partir d’aquests s’estableixen els 

recorreguts que els comuniquen. 

D’aquesta manera podem determinar que els recorreguts indicats a les figures 

següents, mostren els recorreguts   més freqüentats pels Santcugatens.  

A partir d’aquests recorreguts de comunicació entre les dependències municipals 

s’estableixen els que seran, al Pla d’Accessibilitat els itineraris de Prioritat 1. 
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Figura 25. Número d’usuaris de les vies principals (plànol extret del pla de mobilitat urbana) 
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Figura 26. Número d’usuaris de les vies principals, que comuniquen principals equipaments (plànol extret 
del pla de mobilitat urbana) 
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8. EL PLA D’ACCESSIBILITAT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 

 

L’any 2012 desprès de diverses formacions en matèria d’accessibilitat organitzades 

per la Diputació de Barcelona, em sorgeix la necessitat de proposar executar-lo, 

modificant els criteris establerts per la Diputació de Barcelona i intentant fer un Pla 

d’Accessibilitat viable. 

Tenim tres exigències que ens manen: 

o El Decret 135/1995 de desplegament de la llei 90/1991 de Supressió de 

barreres arquitectòniques i d’obligat compliment. 

o L’exigència de la ciutadania en quant a la qualitat dels espais 

o La necessitat d’establir un programa d’actuacions. 

 

Finalment, tinc autorització per tirar endavant un projecte difícil però molt agraït, per 

primera vegada disposarem de la xifra final del cost de manteniment de voreres.  

 

a. Estructura del Pla 

El Pla d’Accessibilitat de Sant Cugat del Vallès, s’estructura en 3 volums: 

o Volum I, Memòria 

1.1 Introducció 

1.1.1. Objecte 

1.1.2. Abast 

1.1.3. Legislació aplicable 

1.1.4. Antecedents 

1.1.5. Repartiment de l’espai viari 

1.1.6. Punt de partida 

1.1.7. Pressupost 

1.1.8. Autor del projecte 

1.2 Estructura del Pla 

1.3 Metodologia d’estudi 

1.3.1. Treballs previs 

1.3.2. Anàlisi de l’accessibilitat actual 

1.3.3. Proposta i valoració d’actuacions 
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o Volum II, Valoracions 

2.1 Pressupost per barris 

2.2 Full resum pressupost 

 

o Volum III, Documentació gràfica 

 

b. Divisió Geogràfica del Pla 

Hi ha moltes formes de dividir un territori en àrees. Si sobreposem, al terme municipal 

de Sant Cugat del Vallès, la divisió de districtes i seccions censals, la divisió de 

correus o la divisió del mapa escolar, veurem que coincideixen ben poc. El criteri que 

s’utilitza és diferent segons l’objectiu de la divisió. 

 

Tal com es grafia en el plànol que s’adjunta, per a l’anàlisi territorial del Pla 

d’accessibilitat, s’ha optat per dividir el terme municipal en àrees que integren teixits 

urbans homogenis des del punt de vista morfològic, funcional i de nivell de 

consolidació urbana.  

 

És a dir, d’ara en endavant, els barris s’agruparan segons el següent llistat: 

• Sant Cugat centre segons els següents barris: Eixample Sud, El Coll, 

Torreblanca, Sant Francesc, Coll Favà, Sant Domènech, Parc Central, El 

Colomer, Pla de la Pagesa, Nucli antic, Can Majó, Volpelleres est, Can 

Canyameres-Volpelleres, La Guinardera-Sant Mamet, Turó de Can Mates-

ctra.Vallvidrera, Turó de Can Mates est, Can Trabal. 

• Sectors industrials com són: Baixador de Sant Joan Nord, Can Magí, Can 

Calopa, Can Fontanals 

• Residencial situat a la periferia: Mirasol, La Floresta, Les Planes, Can 

Cortés, Can Barata 

• Sectors Forestals: Sol i Aire,  Sant Medir, Can Borrull, Mas Fortuny. 

 

Amb aquestes agrupacions s’aconsegueix homogeneitzar al màxim posible les 

característiques dels barris per poder establir criteris comuns en cada un d’ells i 

simplificar el procés. 
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Figura 27. Plànol de divisió de sectors sobre el que s’ha treballat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barris zona RESIDENCIAL CENTRE

Barris zona RESIDENCIAL PERIFÈRICA

Barris zona ACTIVITAT ECONÒMICA

Barris zona FORESTAL



El Pla d’accessibilitat de Sant Cugat del Vallès com a eina treball, Treball fi de Grau 

40 
 

c. Metodologia d’estudi 

 

TREBALLS PREVIS 

1) Identificació i ordenació dels elements urbans 

 

Les normes d’Accessibilitat Urbanística que constitueixen l’Annex 1 del Codi 

d’Accessibilitat defineixen un conjunt de requeriments als que s’han d’adaptar els 

diferents elements urbans. Ara bé, queden molt clars els requeriments que han de 

complir aquells elements urbans que relaciona específicament com són els guals, 

passos de vianants, escales, rampes, ascensors, places d’aparcament, etc, però les 

condicions que fan referència genèrica a itineraris, paviments i elements de mobiliari 

urbà tindran una concreció física diferent si, per exemple, l’itinerari és una vorera o un 

recorregut per l’interior d’un parc, si el paviment és de peces prefabricades, de pedra o 

continu, o bé si l’element de mobiliari és una pilona o una jardinera. 

 

Per tant, una tasca prèvia ha estat la identificació i ordenació dels elements urbans 

d’ús habitual (Figura 5: elements urbans de l’espai públic) respectant la diferenciació 

que fa el Codi d’Accessibilitat a l’article 13 entre elements d’urbanització i de mobiliari 

urbà. 

 

S’han definit, a l’espai públic, diferents grups d’elements urbans dels quals el primer 

incorpora elements d’urbanització, el segon inclou els que podrien ser elements de 

mobiliari urbà i el tercer inclou elements d’urbanització de calçada, cadascun dels 

elements té assignat un codi alfanumèric. 

 

FIGURA 28 : ELEMENTS URBANS DE L’ESPAI PÚBLIC 

ELEMENTS D’URBANITZACIÓ 

GRUP A:                                         

ELEMENTS COMUNS D'URBANITZACIÓ              

A1 GUAL PER A VIANANTS 

A1.1 Gual de vianants mal rebaixat 

A1.2 Gual de vianants mal ubicat 
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A1.3 Gual de vianants mal dissenyat 

A1.4 Gual inexistent 

A1.4.a Inexistència de pas de vianants 

A1.5 Gual de vianants mal ubicat 

A1.6 Gual de vianants mal dissenyat 

  

GRUP V: ITINERARI                                                       

V1 PAVIMENT 

V1.1 Vorera estreta (< 0,9m) 

V1.2 Paviment malmès 

V1.3 Inexistència de vorera 

V1.3.a Inexistència de recorregut de vianants (pintat) 

V1.4 Escocell 

  

  

GRUP B:                                       

BARRERES ARQUITECTONIQUES 

B1 GUAL PER A VIANANTS 

B1.1 Pal d'instal·lació aèria 

B1.2 Bàcul, columna i aplicacions 

B1.3 Senyal de trànsit 

B1.4 Graó 

B1.4 Rampa 

B1.4 Escala 

B1.4 Reixa 

B1.4 Banc 

B1.4 Armari d'instal·lacions 

B1.4 Tensor 

B1.4 Hidrant 

B1.4 Monument 

B1.4 Jardinera 

B1.4 Vetllador 

B1.4 Piló 

B1.5 Arbre 
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GRUP C: CALÇADES                                                      

C1 PAVIMENT DE CALÇADA 

C1.1 Asfaltat de calçada 

C1.1.a Excavació caixa de paviment 

C1.1.b Anivellament caixa de paviment 

C1.2 Aplicació de terra sòlida 

C1.3 Formigonat de calçada 

C1.4 Reparació paviment asfalt 

 

 

2) Determinació de les condicions d’Accessibilitat de cada element 

 

Les condicions que estableix el Codi d’Accessibilitat pel mobiliari urbà són genèriques 

i, en conseqüència, cal determinar quines condicions concretes són exigibles a 

cadascun dels elements. 

 

Perquè un element urbà sigui accessible ha de complir un conjunt de requeriments 

d’ubicació i disseny que s’enuncien i assignen a cada element (Figura 6: condicions 

d’accessibilitat dels elements urbans).  
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FIGURA 29 : NORMATIVA 

GUALS DE VIANATS ADAPTATS 

 

 

 

C) 

  

 

 

 

 

 

A1 GUAL DE VIANANTS ADAPTAT TRAM:  

PTRE REQUERIMENT NORMATIU SITUACIÓ ACTUAL 

    

G-1 L'amplada lliure mínima es de 1,8m.   

G-2 
La vorera del gual s'enrasa amb la calçada. Els cantells 
s'arrodoneixen o s'aixamfranen a 45 graus.    

G-3 

Els punts de creuament entre el itinerari de vianants i l'itinerari 
vehicular, quan estan al mateix nivell, es senyalitzaran mitjançant 
una franja de 0,60m de fons de paviment tàctil indicador de 
botons que ocupi tota la zona reservada al itinerari de vianants.   

CARACTERÍSTIQUES 
GENERALS 

G-4 
Per a facilitar la orientació adequada de creuament es col·locarà 
una altre franja de paviment indicador direccional de 0,8m d'ample 
entre la línea de façana i el paviment tàctil indicador de botons.   

    

G-5 
Les pendents longitudinals màximes dels plans inclinats seran 
del 10 % per a trams de fins a 2m i del 8% per a trams de fins a 
2,5m. 

  

PENDENTS 

G-6 La pendent transversal màxima serà en tots els casos del 2%.   

    

OBSERVACIONS/RECOMANACIONS: 
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B1.4 RAMPA ADAPTADA TRAM:  

PTRE REQUERIMENT NORMATIU SITUACIÓ ACTUAL 

    

R-1 L'amplada lliure mínima es de 1,8m.   

R-2 
La llargada de cada tram de rampa ha de ser com a màxim de 
10m.   

R-3 

Es col·locaran franges de paviment tàctil indicador de tipus 
direccional, en ambdós extrems de la rampa i en sentit transversal 
al transit de vianants. L'amplada de les franges coincidirà amb el 
de la rampa i tindrà una llargada de 1,20m.   

CARACTERÍSTIQUES 
GENERALS 

R-4 
Al principi i final de la rampa haurà d'existir un espai de la mateixa 
amplada i una profunditat mínima de 1,50m lliure d'obstacles, que 
no envaeixi el itinerari de vianants accessible.   

    

R-5 
El pendent longitudinal màxim serà del 10% per a trams de fins als 
3m de longitud i del 8% per a trams de fins a 10m de longitud.   PENDENTS 

R-6 El pendent transversal màxima serà del 2%.   

    

REPLANS R-7 

Els replans situats entre plans d'una rampa tindran el mateix ample 
que aquesta, i una profunditat mínima de 1,80m quan existeixi un 
canvi de direcció entre trams; o 1,50m quan els trams es 
desenvolupin en direcció recta.   
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R-8 

Es col·locaran passamans a ambos costats de la rampa. Seran 
continus i s'allargaran 30cm més enllà del final de cada tram. 
Tindran una altura mínima de 0,90m quan la diferencia de cota que 
protegeixin sigui menor a 6 m i de 1,10m en els demés casos.    

R-9 
Tindran una secció de disseny ergonòmic amb un ample d' 
adherència entre 4,5cm i 5cm de diàmetre. En cap cas hi hauran 
cantons vius.    

R-10 
Estaran separats del paràmetre vertical al menys 4cm, el sistema 
de subjecció serà ferm i no haurà d'inferir el pas continu  de la mà 
en tot el seu recorregut.    

BARANES, 
PASSAMANS 

R-11 

Quan una rampa tingui un ample superior a 4m, disposarà d'un 
passamà doble central,  que la seva altura de col·locació estarà 
compresa , en el passamà superior, entre 0,95 i 1,05m, i en el 
inferior, entre 0,65 i 0,75m.    

    

OBSERVACIONS/RECOMANACIONS: 

 

B1.4 ESCALES ADAPTADES TRAM:  

PTRE REQUERIMENT NORMATIU SITUACIÓ ACTUAL 

    

E-1 L'amplada útil de pas és 1,20m, com a mínim.   

E-2 
El nombre de graons seguits sense replà intermedi ha de ser de 3 
com a mínim i de 12 com a màxim.   

E-3 
Es senyalitzaran els extrems de l'escala mitjançant l'ús d'una franja 
de paviment tàctil indicador direccional col·locat en sentit 
transversal a la marxa.   

CARACTERÍSTIQUES 
GENERALS 

E-4 La seva directriu serà preferiblement recta.   

    

E-5 
Els graons han de tenir una estesa mínima de 30cm i una alçada 
màxima de 16 cm. En tot cas, l'estesa i l'alçada compliran la relació 
següent: 54cm ≤ 2C + H ≤ 70cm.   

E-6 
L'angle format per l’estesa i l'alçada serà major o igual a 75° i 
menor o igual a 90°.   

GRAONS 

E-7 
Cada graó es senyalitzarà en tota la seva longitud amb una banda 
de 5 cm d'amplada enrasada amb l’estesa i situada a 3 cm de la 
vora, que contrarestarà en textura i color amb el paviment del graó.    

    

REPLANS E-8 
Els replans situats entre els trams de l'escala tindran el mateix 
ample que aquesta, i una profunditat mínima d'1,20m.    
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E-9 

Es col·locaran passamans a ambos costats de l'escala. Seran 
continus i s'allargaran 30cm més enllà del final de cada tram. 
Tindran una altura mínima de 0,90m quan la diferencia de cota que 
protegeixin sigui menor a 6m i de 1,10m en els demés casos.    

E-10 
Tindran una secció de disseny ergonòmic amb un ample d' 
adherència entre 4,5cm i 5cm de diàmetre. En cap cas hi hauran 
cantons vius.    

E-11 
Estaran separats del paràmetre vertical al menys 4cm, el sistema 
de subjecció serà ferm i no haurà d'inferir el pas continu  de la mà 
en tot el seu recorregut.    

BARANES, 
PASSAMANS 

E-12 

Quan una escala tingui un ample superior a 4 m, disposarà d'un 
passamà doble central,  que la seva altura de col·locació estarà 
compresa , en el passamà superior, entre 0,95 i 1,05m, i en el 
inferior, entre 0,65 i 0,75m.    

    

OBSERVACIONS/RECOMANACIONS: 

 

3) Ordenació dels barris /sectors 

 

Per fer l’anàlisi s’ha dividit el terme municipal de Sant Cugat en els següents barris i 

se’ls numera de la següent manera: 

1. Eixample Sud 

2. El Coll 

3. Torreblanca 

4. Sant Francesc 

5. Coll Favà 

6. Sant Domènech 

7.  Parc Central 

8. El Colomer 

9. Pla de la Pagesa 

10. Nucli Antic 

11. Can Majó 

12. Volpelleres est 

13. Can Canyameres – Volpelleres oest 

14. La Guinardera – Sant Mamet 
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15. Turó de Can Mates - ctra. Vallvidrera 

16. Turó de Can Mates est 

17. Can Fontanals 

18. Mira-sol 

19. Can Trabal 

20. La Floresta 

21. Les Planes 

22. Can Barata 

23. Baixador de Can Sant Joan 

24. Can Magí 

25. Can Calopa 

26. Sol i Aire 

27. Can Borrull 

28. Can Cortés 

29. Sant Medir 

30. Mas Fortuny 

 

L’extensió del terme municipal de Sant Cugat obliga a establir una metodologia que 

permeti conèixer l’estat de l’accessibilitat a tot el terme, sense haver de recollir les 

dades de tots els elements dels 963 carrers existents, molts d’ells sense urbanitzar o 

amb problemàtiques similars.  

A cada una de les zones es determinen dos recorreguts principals que s’indiquen al 

plànol 1 de cada un dels barris. Aquests recorreguts es diferencien segons el grau de 

comunicació entre diferents equipaments municipals, segons criteris del pla de 

mobilitat urbana del nostre municipi, per això es divideixen en dos grups: 

 

-recorreguts de prioritat 1, aquests comuniquen equipaments municipals 

segons el Pla de Mobilitat Urbana redactat pel departament de Mobilitat el 

2010. 

-recorreguts de prioritat 2, no comuniquen equipaments municipals però són 

recorreguts molt utilitzats o representatius del sector.  
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Figura 30. Recorreguts de prioritat 1  
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En els casos de l’extraradi municipal, no es donen recorreguts de prioritat 1, però si 

que s’han tingut en compte recorreguts de prioritat 2. 

Existeixen diferents zones del municipi, en les que tot i existir itineraris de prioritat 1, 

s’ha considerat disposar de la informació 100% real i per tal s’ha analitzat la totalitat 

dels carrers del barri. Aquest són el barris de Sant Cugat Nucli i Eixample. 

 

d. Treball de Camp 

 

1) RECOLLIDA DE DADES 

Per recollir les dades s’ha elaborat diferents plànols on quedi visualitzat la totalitat del 

barri. En cada un dels plànols apareixen varis carrers, de manera que la visualització 

de cada una de les zones sigui molt més ràpida. El número de carrers que apareix en 

cada plànol va en funció de les dimensions dels mateixos. Cada un dels plànols està a 

escala 1/1000, per la qual cosa en funció de la superfície del sector hi ha més o menys 

plànols. 

 

Sobre aquests plànols es grafia la informació dels dèficits del carrer o via i per tant els 

punts sobre els que s’ha d’actuar. 

En aquesta fase ja es treballa sobre els plànols correctament distribuits, encara que a 

manca de situar els dèficits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Pla d’accessibilitat de Sant Cugat del Vallès com a eina treball, Treball fi de Grau 

50 
 

Figura 31. Plànol divisió zones Eixample Sud 

 

Figura 32. Plànol Sant Joan Nord. Treball de camp, Detecció del dèficit. 
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2) DETECCIÓ DE DÈFICIT 

En aquest Pla d’Accessibilitat únicament s’han analitzat aquells elements urbans que 

presenten dèficits en matèria d’accessibilitat (de disseny o d’ubicació) amb l’excepció 

dels guals de vianants que, com element necessari per creuar un carrer, cal analitzar 

en tots els casos i, fins i tot, detectar o constatar la seva inexistència. 

Sobre el plànol, els elements urbans analitzats es situen dintre de l’espai públic, 

identificant-les amb el seu codi alfanumèric i amb un codi de color que els assimila a 

un dels cinc grups definits en funció dels dos tipus de requeriments bàsics (disseny i 

ubicació) que determinen l’accessibilitat: 

 

 Element ben dissenyat i ubicat 

 Element mal dissenyat 

 

Figura 33. Indicadors. 

 

 

Inicialment es treballa sobre una fitxa que complementa els plànols de camp. Aquesta 

fitxa prové del model de la Diputació, i no es tenen en compte tots els elements a 

analitzar, sinó només els contemplats al nostre Pla. 
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Figura 34. Fitxa via pública per al treball de camp 
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e. Proposta i valoració d’actuacions 

 

1) PROPOSTA 

 

La proposta d’actuació en cada tram queda necessàriament limitada per l’abast del Pla 

que detecta els dèficits d’accessibilitat i determina un nivell mínim d’intervenció per 

subsanar-los, de manera que l’actuació urbana conseqüent no té perquè limitar-se al 

que es proposa. Per exemple, n’hi ha prou amb desplaçar un pal d’instal·lació aèria 

situat al mig de la vorera dificultant el pas, quan la intervenció urbana pot plantejar el 

soterrament del traçat. 

De tota manera, d’acord amb aquest nivell mínim, les propostes podrien agrupar-se en 

cinc tipus d’intervencions urbanes: 

 -Eixamplament de voreres (les que no compleixen amb el mínim d’amplada) 

 -Reubicació o reposició d’elements mal ubicats, dissenyats o malmesos. 

 -Eixamplament de voreres i reubicació/reposició d’elements. 

-Proposta de transformació en plataforma única (per carrers que no arriben als 

sis metres d’amplada). 

 -Urbanització del carrer. 

L’anàlisi detallat per trams pretén aproximacions a la realitat que facilitin actuacions 

diverses, des d’intervencions puntuals per resoldre un dèficit determinat, fins a plans 

integrals de millora o renovació urbana que incorporin l’accessibilitat. 

 

2) VALORACIÓ 

 

Conseqüentment amb el que s’ha comentat en el punt anterior, la valoració econòmica  

de les propostes defineix més un ordre de magnitud del que significaria aconseguir el 

nivell d’accessibilitat mínim previst reglamentàriament que no pas un cost real de l’obra 

a executar: s’avalua el cost de reposició dels dèficits en matèria d’accessibilitat. 

Així, la base de preus s’ha elaborat (Quadre 3.- Partides d’obra valorades) tenint en 

compte els següents criteris: 

 -Identificador. Cada partida d’obra s’ha assignat a un element urbà, primant la 

correlació amb el dèficit detectat respecta a criteris constructius. 
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 -Descripció del concepte. El text respon més a l’explicació del dèficit que cal 

subsanar que no pas a la descripció constructiva de la partida. 

 -Preu unitari. Es fixa per unes condicions genèriques que defineixen un ordre 

de magnitud però no contempla les situacions particulars. 

 

Figura 35. PARTIDES D’OBRA VALORADES 

Identificador Descripció del concepte Preu € Ass.als codis 

A.1-01  ut 

Un rebaix i enrasament del gual amb la calçada i una 

col·locació de botons i/o guies en aquest. 554,79 € A1.1 

A.1-02  ut 

Modificació del pintat del pas de vianants a calçada per 

encarar-lo amb el gual de vianants existent. 325,08 € A1.2 

A.1-03  ut 

Col·locació de banda de panot estriat i de botons per 

senyalitzar el gual de vianants existent. 150,25 € A1.3(b+g) 

A.1-04  ut 

Col·locació de banda de panot estriat  per senyalitzar el gual 

de vianants existent. 40,61 € A1.3(g) 

A.1-05  ut 

Col·locació de banda de botons per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 109,64 € A1.3(b) 

A.1-06  ut Reconstrucció total del gual de vianants 704,00 € A1.4 

A.1-06  ut Pintat del pas de vianants. 61,74 € A1.4.a 

    

    

Identificador Descripció del concepte Preu € Ass.als codis 

V.1-01  ml 

Ampliació de vorera de panot en un màxim de 40cm 

d'amplada, amb rigola i vorada de formigó, inclosa part 

proporcional de demolició i reconstrucció de vorada. 75,83 € V1.1 

V.1-02  m2 

Substitució o reposició de paviment de vorera de panot, 

malmès o mal dissenyat. 51,32 € V1.2 

V.1-03  ml 

Construcció de recorregut de vianants d'una amplada 

mínima de pas de 0,9m, un pendent longitudinal màxim del 

8 % i transversal del 2 % amb paviment compacte, 

antilliscant i sense regruixos. 99,10 € V1.3 

V.1-03.a ml  

Pintat de franja continua de delimitació de recorregut de 

vianants de 15cm de gruix delimitant una amplada de pas 

d'1m, amb pintura reflectora vermella a un costat de la 

calçada. 8,95 € V1.3.a 

V.1-04  ut 

Col·locació de paviment drenant en un escocell de 

dimensions aproximades de 1,20x0,8 m. 102,54 € V1.4 
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Identificador Descripció del concepte Preu € Ass.als codis 

B.1-01  ut 
Un desplaçament del pal d'instal·lació aèria. Només obra 

civil i reposició del paviment a l'emplaçament inicial. no valorat B1.1 

B.1-02  ut Desplaçament de bàcul o columna d'enllumenat i 

arranjament del paviment a l'emplaçament inicial.  330,66 € B1.2 

B.1-03  ut Un desplaçament de senyal de trànsit i arranjament del 

paviment a l'emplaçament inicial. 73,00 € B1.3 

B.1-04  m2 
Enderroc del graó existent i substitució per paviment igual al 

circumdant donant continuitat al pendent de l'itinerari 

peatonal, eliminant qualsevol ressalt o discontinuïtat. 69,14 € B1.4(*) 

B.1-04  ut Una substitució de reixa de forats inadequats. 61,33 € B1.4(*) 

B.1-04  ml Demolició de rampa existent malmesa o mal dissenyada per 

una d'adaptada d'una amplada mínima de pas de 0,90m i 

paviment antilliscant, amb part proporcional de barana i/o 

passamà. 194,14 € B1.4(*) 

B.1-06  ml Col·locació de passamà adaptat a graó aïllat i col·locació de 

panot guia. 66,00 € B1.4(*) 

B.1-07  ml Col·locació de panot ratllat per a la senyalització de la 

presència de l'escala. 50,76 € B1.4(*) 

B.1-08  ut Substitució de banc de disseny inadequat per un model 

adaptat amb reposabraços i respatller. 205,00 € B1.4(*) 

B.1-09  ut Desplaçament d'armari d'instal·lacions i reposició del 

paviment a l'emplaçament inicial. no valorat B1.4(*) 

B.1-10  ut Substitució del tensor d'un pal d'instal·lació per un d'adaptat 

per deixar una altura lliure de 2,20 m. no valorat B1.4(*) 

B.1-11  ut Desplaçament de l' hidrant i reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 793,54 € B1.4(*) 

B.1-12  ut Substitució de monument de menys de 0,8 m d'alçada per 

un d'adaptat. 12,79 € B1.4(*) 

B.1-13  ut Desplaçament de la jardinera. 82,00 € B1.4(*) 

B.1-14  ut Substitució de vetllador per un altre que garanteixi una 

altura lliure de pas de 2,20 m. 100,00 € B1.4(*) 

B.1-15  ut Substitució de piló de menys de 0,8 m d'alçada per un 

d'adaptat. 72,48 € B1.4(*) 

B.1-16  ut Un desplaçament d'arbre i pavimentat del buit del antic 

escocell. 226,83 € B1.4(*) 

    

    

Identificador Descripció del concepte Preu € Ass.als codis 
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C1.1 m² 
Neteja manual de superfície a tractar. Reg de superfície amb 

emulsió ECR, pavimentació amb emulsió bituminosa tipus 

V.a. o D-12 fins a 5 cm i retirada de les terres o paviment 

actual a abocador autoritzat. 10,29 € C1.1 

C1.1 m² Reg d'emprimació. Subministrament, estesa i compactat de 

mescla bituminosa en calent, tipus MBC S-20 CAL 7 cm. 

8,13 € C1.1 

C1.1 m² Reg d'adherència. Subministrament, estesa i compactat de 

mescal bituminosa en calent tipus MBC D-12 GR 5 cm 

6,98 € C1.1 

C1.1 m² Sub-base de tot-u reciclat,tipus z-2 segons pg-3,  amb estesa 

i piconatge del material al 98% del pm.  incloent-hi espais 

petits i formació de pendents amidament sobre perfil.  

22,56 € C1.1 

C1.1.a m² Excavació i càrrega de terra per a caixa de pavimentació de 

10cm amb mitjans mecànics i transport de terres sobrants a 

l'abocador autoritzat, amb camió, inclou cànon d'abocament 

i certificat d'abocament. Inclou neteja prèvia de la superfície.  

10,25 € C1.1.a 

C1.1.b m³ Repàs, anivellació i piconatge d´esplanada o caixa de 

paviment, amb compactació del 98% pm. aquest preu inclou 

les actuacions de petit amidament i/o baix rendiment.  

2,19 € C1.1.b 

C1.2 m² Aplicació de 15cm de terra sòlida per a formació de 

paviment de terra estabilitzada amb STABILSANA 160 

26,12 € C1.2 

C1.3 m³ Aplicació de base de formigó hm-20-b/20-i, de 20cm de gruix 

abocat amb qualsevol mitjà, amb estesa i vibratge manual, 

amb acabat reglejat, i curat. Inclou p.p. de formació de tall 

per a junts de treball i formació de pendents i encofrat del 

mateix allà on calgui. 
76,52 € C1.3 

C1.4 m³ Tall i demolició de la superfície d’asfalt a tractar, ampliant 

1m de calçada a banda i banda. Neteja manual de superfície 

a tractar. Reg de superfície amb emulsió ECR. Pavimentació 

amb emulsió bituminosa tipus V.a o D-12 fins a 5cm. 

Retirada de les terres o paviment actual a abocador 

autoritzat.  
12,58 € C1.4 

 

Tant l’avaluació de costos, com l’anàlisi del nivell d’accessibilitat, s’aborda des de 

diverses òptiques per poder-se apropar a l’ordre de magnitud d’intervencions molt 

diverses: actuacions puntuals, substitució d’elements urbans, reurbanització de trams 

de carrer, carrers sencers o itineraris, renovació de sectors urbans, etc. 
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La documentació gràfica resultant es mostra a escala 1/1000 al igual que els plànols 

de camp, amb els dèficits indicats segons la llegenda anterior. 

A continuació es mostra un plànol resultant del barri eixample sud, del que s’ha 

analitzat el 100%. 

Figura 36. Plànol resultat Eixample sud, zona 3. 

 

Acompanyant al plànol anterior, es mostra la següent llegenda: 
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Figura 37. Llegenda resultant Eixample sud, zona 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cada un dels plànols la llegenda ens dona la informació per determinar els dèficits i 

les propostes d’actuació, que posteriorment s’introduiran a la valoració econòmica per 

determinar l’abast econòmic de l’actuació a cada un dels carrers. 

Les propostes d’actuació es mostren amb un codi numèric en base a les partides 

d’obra valorades relacionades a l’apartat anterior. En aquest quadre fem sumatori dels 

dèficits detectats. 
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D’aquesta manera, dintre de l’anàlisi detallat dels trams de carrer i espais públics del 

VOLUM II.- Diagnosi: 2.1.- Anàlisi individualitzat dels trams de carrer, s’incorpora una 

proposta valorada de les actuacions mínimes per corregir els dèficits detectats en 

matèria d’accessibilitat a cada tram o espai analitzat,  

En el VOLUM III.- Valoracions es mostra globalment els costos agrupant les propostes 

d’acord amb dos criteris de quantificació: 

• Pressupost per carrers. Indicant el muntant pels diversos trams del carrer i per 

la totalitat del traçat, amb dos nivells de concreció: Resumit i amb detall 

d’elements. 
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Figura 38. Exemple de pressupost per carrers, Eixample sud. 
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• Pressupost per sectors. Diferenciant entre els diferents sectors urbans en que 

s’ha dividit el municipi. Aquest està dividit en dos subapartats, prioritat 1 i 

prioritat 2.  Per alguns casos el pressupost total del sector es pren com a 

referència la valoració de la prioritat 2, per tractar-se de mostres més 

representatives. En altres casos es pren la mitja obtinguda de la prioritat 1 + la 

prioritat 2. 

 

Figura 39. Exemple d’ultim full i pressupost total per barri, Eixample sud. 

 

 

De caire genèric es important aclarir que la diagnosi en voreres de molta amplada, 

s’ha analitzat únicament en un tram de 1,5m a tocar a façana (amb un marge) , 

excepte als passos de vianants, on s’ha analitzat tota la superfície, des de vorada fins 

a façana. El motiu consisteix en què, l’anàlisis acurat de tota la superfície de vorera del 

municipi, comportaria una inversió molt més alta que la suma d’aquest Pla 

d’accessibilitat, per tant considerarem que aquesta tasca seria méas aviat una tasca 

pròpia de manteniment i no d’accessibilitat. 
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Figura 40. Criteri ample lliure de pas en voreres de gran amplada 

 

 

A més a més, no s’ha tingut en compte el soterrament de les instal·lacions elèctrica o 

de telefonia, en tractar-se de instal·lacions que depenen exclusivament de companyia, 

i per tant, es fa impossible calcular l’abast de cada una de les actuacions, molt 

divergents en cada un dels carrers analitzats. Es per aquest motiu que, tot i que si 

s’han analitzat l’existència de defectes d’aquest tipus, no han estat valorats al  VOLUM 

II:VALORACIONS. 
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f. Resultats obtinguts 
 
Els resultats obtinguts s’analitzen segons cada un dels sectors en els que s’ha dividit el 

municipi durant la tasca de divisió geogràfica. 

 

El municipi s’ha subdividit segons el sector centre, residencial de la perifèria, zones 

industrials i forestals 

 

1. SECTOR CENTRE 

 

Dintre de les divisions fetes a Sant Cugat centre, existeixen dos sectors com Eixample 

sud i Nucli antic, sobre els que s’ha analitzat el 100%.  

 

Pel que fa a aquest últim i donada la seva integració dintre d’un nucli de vianants, 

principalment, s’han fet 3 valoracions. La primera d’elles consisteix en actuar sobre allò 

imprescindible per fer complir amb el codi d’accessibilitat, consistent en ampliar 

voreres, crear-ne de noves o reparar les existents; la segona opció contempla la 

urbanització sencera dels carrers convertint-lo en itinerari de vianants, integrant-lo en 

la resta del nucli antic, però mantenint les instal·lacions aèries al igual que estan en 

l’actualitat. La última opció i la que s’ajustaria més a la metodologia de 

reurbanitzacions que s’estan duent al nucli antic, consistiria en la urbanització 

complerta, amb soterrament o endreçat de les instal·lacions existents. Cal dir però, que 

de cara al pressupost general del municipi, s’inclou la proposta 1 per ser la més 

estalviadora.  

 

La resta de barris del sector centre, s’han tractat segons la opció 1 del nucli antic, i es 

diferencien pel % analitzat entre uns i altres. 

 

2. ZONES INDUSTRIALS 

 

A les zones industrials de Baixador de Sant Joan Nord, Can Calopa, Can Magí i Can 

Fontanals, urbanitzats pràcticament en la seva totalitat, s’han seguit els mateixos 
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criteris que a la resta de barris residencials, analitzant les voreres segons vies de 

prioritat 1 i 2. 

 

3. RESIDENCIAL SITUAT A LA  PERIFERIA 

 

El primer sector analitzat ha estat Mira-sol. Sobre aquest districte s’ha seguit el mateix 

criteri que a la majoria de sectors de Sant Cugat centre, analitzant un % de carrers, 

determinats segons les prioritats 1 i 2 estipulades. 

 

Al cas de les Planes i La Floresta, i analitzant la zona, es pot observar la inviabilitat de 

creació de voreres, doncs es tracta d’un barri en el qual, pel creixement irregular que 

ha patit en el decurs dels anys, en molts casos no existeix regularitat en l’alineació de 

les façanes i per tant no es factible la creació de voreres, allà on no existeixen. 

 

L’anàlisi fet en aquesta zona, avarca tota la superfície de vial, donada la impossibilitat 

de creació de voreres, cal buscar alternatives que donin garantia de seguretat i 

accessibilitat per als vianants. La proposta feta per aquesta zona consisteix en 

l’asfaltat de tot el sector (aproximadament el 80% de la zona resta per asfaltar), sobre 

paviments de formigó existents i en mal estat, en la majoria dels casos; per tal de 

senyalitzar la circulació de vianants, es realitzarà el pintat d’una franja de 1m a una 

banda de la calçada, de manera que aquest sigui una zona de prioritat de vianants. A 

més a més, s’ha prevista el pintat d’un número important de pas de vianants que 

reforçaran la seguretat a les cruïlles.  
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Figura 41. Mostra itinerari segur realitzat al carrer Oceà Atlàntic 

 

 

Als barris de  Can Cortès i Can Barata, tot i la seva situació, estan urbanitzats 

pràcticament en la seva totalitat. Per tant s’han seguit els mateixos criteris que a la 

resta de barris residencials, analitzant les voreres segons vies de prioritat 2. 

 

4. ZONES FORESTALS 

 

S’han considerat com a barris de zona Forestal els que es troben dins la zona forestal 

de Collserola, com són Can Borrull, Sol i Aire, Sant Medir i Mas Fortuny. 

 

En el cas dels barris que es troben dins l’ambit de la zona forestal de Collserola i que 

actualment no estan urbanitzats, no s’ha seguit el mateix criteri que en els barris de 

Zona Residencial. Aquest criteri s’ha establert en funció del barri i de l’estat actual dels 

carrers i voreres.  A continuació es detalla cadascún dels barris: 

 

Can Borrull: barri no urbanitzat, sense voreres, passos de vianants i calçada sense 

asfaltar. La idea plantejada és formigonar la calçada del carrer principal d’aquest barri, 
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el Ptge. Aigües de Sabadell, aplicar formigó colorejat delimitant a banda i banda de la 

calçada l’itinerari de vianants d’1m d’amplada. 

 

Sol i Aire: aquest barri no està urbanitzat en quasi la seva totalitat, i allò que ho està es 

troba en molt mal estat de conservació. La solució proposada consisteix en asfaltar els 

carrers del sector i ampliar el marge dels ja asfaltats, així com reparar allò que està en 

mal estat, per tal de realitzar un posterior pintat d’una franja de 1m de vianants, en tota 

la longitud de vials. 

  

Sant Medir: barri no urbanitzat que no disposa de carrers asfaltats ni de voreres i amb 

problemes d’accessibilitat.  

 

S’han valorat dues opcions per a la urbanització d’aquest barri, la primera opció és 

mitjançant l’aplicació de terra sòlida donat que es troba dins la zona forestal de 

Collserola i es considera la opció més adequada. L’altra opció consisteix en l’asfaltat 

de tot el barri i posterior pintat de la franja senyalitzadora de 1m. 

 

Mas Fortuny: barri no urbanitat que no disposa de carrers asfaltats ni de voreres i amb 

problemes d’accessibilitat.  

 

Analitzat tot el barri s’ha considerat que la millor opció és l’aplicació de terra sòlida en 

tot el barri donat que ja té algun carrer d’aquest tipus i amb la finalitat d’unificar el 

mateix criteri en tot mateix barri. 
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Figura 42. Tram pavimentat del barri de Mas Fortuny en altre actuació. Terra Sòlida 

 

 

A les zones analitzades, sobre les que s’ha tingut en compte l’asfaltat de tot el sector 

(excepte el districte de les Planes, on ja tenim una base de formigó en gran part dels 

carrers), cal indicar que s’ha pressupostat l’excavació i posterior aplicació de subbase 

de tot-ú, essent possible utilitzar el paviment existent ja consolidat com a subbase. 

Aquest fet, únicament es podrà garantir un cop iniciades les obres, i es realitzin les 

probes necessàries per laboratori autoritzat, que determinin les característiques del 

terreny existent, vàlid o no com a base de pavimentació. 

 

Segons la metodologia d’anàlisi exposada anteriorment i la valoració feta per a cada 

un dels carrers i sectors, s’obté la següent taula resum que mostra la magnitud que 

suposaria l’arranjament de tot el municipi per a la supressió de qualsevol barrera 

arquitectònica.  
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Figura 43. Quadre de resultats generals per barris. 
 
 

Sector Longitud Cost trams analitzats Longitud total % analitzat Cost total estimat Observacions

01 Eixample Sud 10.867,44 301.221,29 €            10.867,44 100,00% 301.221,29 €                  Prioritat 2

02 El Coll 763,00 17.065,48 €              5.277,22 14,46% 118.031,86 €                  Prioritat 2

03 Torreblanca 2.248,60 42.892,83 €              6.288,54 35,76% 119.956,09 €                  Prioritat 1 i 2

04 Sant Francesc 1.924,53 17.319,42 €              3.089,87 62,29% 27.806,66 €                    Prioritat 1 i 2

05 Coll Favà 3.313,58 33.276,66 €              11.253,47 29,44% 113.013,08 €                  Prioritat 1 i 2

06 Sant Domènec 2.976,15 33.615,06 €              8.004,38 37,18% 90.407,98 €                    Prioritat 1 i 2

   

07 Parc Central 1.571,00 54.585,88 €              7.310,58 21,49% 254.013,02 €                  Prioritat 1 i 2

08 El Colomer 5.687,61 95.473,45 €              5.687,61 100,00% 405.738,04 €                  Prioritat 2

09 Pla de la Pagesa 3.050,66 75.310,54 €              5.405,80 56,43% 133.451,02 €                  Prioritat 1 i 2

10 Nucli Antic 15.947,01 144.697,39 €            15.947,01 100,00% 144.697,39 €                  Prioritat 2 - Opció A

11 Can Majó 2.349,80 36.325,45 €              6.981,79 33,66% 107.931,17 €                  Prioritat 1 i 2

15 Turó de Can Mates-Cta.Vallvidrera 5.921,27 71.062,28 €              14.603,39 40,55% 175.258,04 €                  Prioritat 1 i 2

16 Turó de Can Mates Est 1.642,00 49.939,24 € 3.644,46 45,05% 110.841,40 € Prioritat 1 i 2

19 Can Trabal 4.155,60 232.612,72 €            10.395,44 39,98% 581.892,29 €                  Prioritat 1 i 2

18 Mira - sol 15.378,85 476.650,60 €            38.695,00 39,74% 1.199.309,11 €              Prioritat 1 i 2

20.b La Floresta 64.830,00 1.172.064,89 €         64.830,00 100,00% 1.172.064,89 €              Prioritat 2

21 Les Planes 7.000,00 328.784,64 €            7.000,00 100,00% 328.784,64 €                  Prioritat 2

22 Can Barata 761,50 6.550,60 €                4.500,00 16,92% 38.710,05 €                    Prioritat 2

29 Can Cortés 2.671,61 41.073,40 €              6.300,00 42,41% 96.856,37 €                    Prioritat 2

12 Volpelleres Est 917,73 101.640,05 €            4.157,89 22,07% 460.492,90 €                  Prioritat 2

13 Can Canyameres-Volpelleres 1.575,70 24.818,29 €              14.307,59 11,01% 225.353,73 €                  Prioritat 2

14 La Guinardera-Sant Mamet 834,80 54.468,49 €              10.406,98 8,02% 679.027,87 €                  Prioritat 2

17 Can Fontanals 512,19 78.819,20 €              3.463,30 14,79% 532.955,61 €                  Prioritat 2

23 Baixador Sant Joan Nord 1.865,78 32.588,53 €              17.000,00 10,98% 296.929,48 €                  Prioritat 2

24 Can Magí 831,61 54.045,52 €              4.800,00 17,33% 311.947,31 €                  Prioritat 2

25 Can Calopa 416,76 10.935,43 €              2.000,00 20,84% 52.478,33 €                    Prioritat 2

26 Sol i Aire 3.300,00 222.448,44 €            3.300,00 100,00% 222.448,44 €                  Prioritat 2

27 Can Borrull 314,00 23.874,24 €              940,00 33,40% 23.874,24 €                    Prioritat 2

29 Sant Medir - Opció A 1.923,03 194.537,44 €            4.980,58 38,61% 304.504,71 €                  Prioritat 2

30 Mas Fortuny 5.069,00 388.572,64 €            5.069,00 100,00% 388.572,64 €                  Prioritat 2

Pa Control de qualitat - - - - 135.278,54 €                  

Pa Seguretat i Salut - - - - 274.615,45 €                  

PEN PLA DE VORERES 165.551,81 4.028.697,45 €        301.438,34 54,92% 9.428.463,65 €              

DG i BI (19%) - 765.452,51 €            - - 1.791.408,09 €              

IVA (21%) - 1.006.771,49 €         - - 2.356.173,07 €              

PEC PLA DE VORERES 5.800.921,45 €        13.576.044,80 €            

Pla de voreres - Pressupost per Sectors
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La taula anterior mostra els resultats parcials (o totals en els casos dels barris en els 

que s’ha analitzat la seva totalitat) obtinguts per a cada un dels barris analitzats, 

segons la longitud de carrers analitzats, i els resultats totals obtinguts com a 

conseqüència de la obtenció d’un rati €/ml. 

 
 

Figura 44. Quadre de resultats obtinguts per barris en % 
 

Barri Longitud total sector
% longitud total 

municipi
Import total estimat

% import total del 
municipi

Eixample Sud 10.867,44 3,53% 301.221,29 € 3,34%

El Coll 5.277,22 1,72% 118.031,86 € 1,31%

Torreblanca 6.288,54 2,05% 119.956,10 € 1,33%

Sant Francesc 3.866,14 1,26% 27.806,66 € 0,31%

Coll Favà 11.253,47 3,66% 113.013,08 € 1,25%

Sant Domènec 8.004,38 2,60% 90.407,98 € 1,00%

Parc Central 7.310,58 2,38% 254.013,02 € 2,82%

El Colomer 5.687,61 1,85% 405.738,04 € 4,50%

Pla de la Pagesa 5.405,80 1,76% 133.451,02 € 1,48%

Nucli Antic 15.947,01 5,19% 144.697,39 € 1,60%

Can Majó 6.981,79 2,27% 107.931,17 € 1,20%

Volpelleres Est 4.157,89 1,35% 460.492,90 € 5,11%

Can Canyameres-Volpelleres 14.307,59 4,65% 225.353,73 € 2,50%

La Guinardera-Sant Mamet 10.406,98 3,38% 679.027,87 € 7,53%

Turó de Can Mates-Cta.Vallvidrera 14.603,39 4,75% 175.258,04 € 1,94%

Turó de Can Mates Est 3.644,46 1,19% 110.841,40 € 1,23%

Can Fontanals 3.463,30 1,13% 532.955,61 € 5,91%

Can Trabal 10.395,44 3,38% 581.892,29 € 6,45%

Mira-sol 38.695,00 12,58% 1.199.309,11 € 13,30%

La Floresta 64.830,00 21,08% 1.172.064,89 € 13,00%

Les Planes 7.000,00 2,28% 328.784,64 € 3,65%

Can Barata 4.500,00 1,46% 38.710,05 € 0,43%

Baixador Sant Joan Nord 17.000,00 5,53% 296.929,48 € 3,29%

Can Magí 5.000,00 1,63% 311.947,31 € 3,46%

Can Calopa 2.000,00 0,65% 52.478,33 € 0,58%

Sol i Aire 3.300,00 1,07% 222.448,44 € 2,47%

Can Borrull 940,00 0,31% 23.874,24 € 0,26%

Can Cortés 6.300,00 2,05% 96.856,37 € 1,07%

Sant Medir - Opció A 4.980,58 1,62% 304.504,71 € 3,38%

Mas Fortuny 5.069,00 1,65% 388.572,64 € 4,31%

TOTAL Sant Cugat 307.483,61 100,00% 9.018.569,66 € 100,00%  
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Figura 45. Diagrama de resultats obtinguts per barris en %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La taula anterior ens mostra els resultats obtinguts per a cada un dels barris i la 

repercussió enfront el pressupost total de Pla. 

Es pot observar com els barris que requereixen de més inversió són Mira-sol i La 

Floresta. Tot i que els dos barris són de grans dimensions, La Floresta té el doble de 

longitud de vials que el barri Mira-sol. El fet d’utilitzar una metodologia de valoració que 

comporta la creació d’itineraris segurs i no la formació o arranjament de voreres, tal i 

com s’ha seguir a la Floresta, fa que el pressupost sigui similar al del barri de Mira-sol, 

tot i tenir pràcticament del doble de longitud de vial. 

Existeixen altres 4 barris que sobresurten als resultats per la seva proporció entre 

longitud total i import estimat. Aquests són Volpelleres est, La Guinardera-Sant Mamet, 

Can Fontanals i Can Trabal.  
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Figura 46. Quadre I diagrama de resultats totals per sectors en import total I en % 

 

 

La zona que requereix més inversió per a l’eliminació de les barreres arquitectòniques 

és el sector que engloba les zones residencials perifèrics, amb un total de PEM de 

2.964.608,75€ i un 31,44% del pressupost total. Per interpretar aquesta xifra és 

important recordar que les actuacions valorades en gran part d’aquests sectors (com 

La Floresta i Les Planes), no donaran compliment a les lleis d’accessibilitat, sinó que 

únicament garantiran un itinerari segur amb prioritat de vianants.  
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9. LA IMPORTÀNCIA DE LA TAULA DE MOBILITAT REDUIDA 

 

L’ajuntament de Sant Cugat del Vallès, amb la voluntat de donar suport a les persones 

amb mobilitat reduïda, va formar fa uns anys la Taula de Mobilitat reduïda. En ella 

intervenen diferents personalitats de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.  

De manera permanent, participen personal del departament de Serveis Socials i 

persones amb mobilitat reduïda preocupades per l’estat del seu entorn i per les 

possibilitats de millorar la seva qualitat de vida. Habitualment intervenen com a 

convidats personal tècnic per tal de participar en els diferents debats que es duen a 

terme al llarg de l’any. 

 

El principal objectiu és integrar a totes les Associacions i Entitats de la Ciutat 

interessades en promoure i potenciar accions dirigides a la integració i formalització 

social de les persones amb discapacitat en tots els àmbits. 

 

La Taula de mobilitat reduïda forma un grup de treball que treballa autònomament però 

d’acord a les línies de treball i/o prioritats d’actuacions que marca la Comissió 

Permanent:: 

�  Tenen l’obligació d’Informar periòdicament sobre els temes d’estudi i del treball 

que s’ha realitzat i plantejar propostes i continuïtat del seu de treball 

�  El Consell està permanentment informat del temes que es treballen dins el seu 

marc, a través de la Comissió Permanent 

�  Els informes dels Grup formen part de la Memòria Anual del Consell 

(presentada al termini anual de sessions) 

 

A la taula de mobilitat reduïda es plantegen temes molt diversos com poden ser: 

�  Campanya sobre el Comerç accessible. La importància d’exigir a tots els nous 

comerços el compliment de la llei d’accessibilitat i sol·licitar als existents, 

l’adaptació a dita llei en la mesura de les possibilitats que el local ho permeti. 

�  Creació i modificació de passos de vianants. Es plantegen itineraris habituals 

entre diferents dependències municipals o entitats públiques i/o privades, en 

els quals es fa necessari adaptar cantonades o recorreguts.  
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�  Estudi sobre l’ús de les places d’estacionament limitat i nova normativa 

sancionadora 

�  Presentació dels serveis de l’AVAN, à càrrec de Laura Perea (directora AVAN 

Sant Cugat) 

�  Presentació del Pla de Mobilitat Urbana l’any 2013 

�  Presentació de la nova ordenança sobre Mobilitat 

 

Donada la importància de la creació del Pla d’accessibilitat per a la Taula de Mobilitat 

reduïda, vaig estar convidada a la taula el 4 de febrer de 2014, per tal que tots els 

participants poguessin dir la seva. 

Aquesta no és la primera vegada que assisteixo com a convidada a la Taula de 

Mobilitat Reduïda, doncs havia assistit  amb anterioritat en substitució d’algun 

company absent. 

L’assistència a la taula i viure de primera mà la problemàtica de persones amb 

problemes de mobilitat, fa que puguis veure amb un altre punt de vista la normativa 

establerta a les lleis, que fins llavors, únicament es plantegen com a d’obligat 

compliment i no com una necessitat  indiscutible per a certes persones. 

A continuació s’adjunta l’acta de la reunió de la Taula de Mobilitat Reduïda, del 14 de 

febrer de 2014, en la que es presenta el Pla d’accessibilitat de la ciutat. 
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Figura 47. Acta de Sessió ordinària de la Taula de Mobilitat Reduïda. Data 4 de febrer de 2014 
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10. BONES PRÀCTIQUES EN MATÈRIA D’ACCESSIBILITAT  

 

L’ajuntament de Sant Cugat del Vallès, ve treballant des de fa molts anys en matèria 

d’accessibilitat. 

La vianantització del centre és una prioritat i en els darrers 3 anys, s’han urbanitzat 

com a plataforma única els carrers Marges, Mir, Sallés, Escaletes i Migdia. Actualment 

s’estan projectant altres urbanitzacions amb aquest mateix criteri com el del carrer 

Santa Anna.  

Figura 48. Estat anterior del carrer Sallés 
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Figura 49. Imatge del carrer Sallés, convertit en plataforma única el 2011 

 

L’import destinat a manteniment, pràcticament es destina a arranjar itineraris que 

actualment no són accessibles com a conseqüència de les amplades dels escocells o 

degut al creixement desmesurat de les arrels que han aixecat el paviment. En aquests 

casos guanyem superfície a l’escocell però en longitud, per tal de garantir els 90cm de 

pas mínim. Els casos en que no ens és possible, s’acaba l’escocell amb una capa de 

paviment drenant, que sent un material car, ens permet complir els mínims en els 

casos més difícils. Per garantir la durabilitat de l’actuació i en la majoria d’ocasions per 

protegir les finques privades, es col·loca una barrera de protecció anti-arrels rerroot. 
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Figura 50. Tall de 80 pollancres al carrer Joan XXIII 

 

 

 

Figura 51 .Col·locació de paviment  

drenant en escocells 
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Figura 52.  Rasa oberta per a la col·locació de làmina anti-arrels 

 

 

 

 

 

 

 



El Pla d’accessibilitat de Sant Cugat del Vallès com a eina treball, Treball fi de Grau 

80 
 

Actualment, s’està duent a terme el projecte de supressió de barreres arquitectòniques 

de l’eixample sud, el qual s’executarà per fases. És la primera vegada que es realitza 

un projecte enfocat únicament a l’accessibilitat d’un sector, i en aquest cas s’ha seguit 

la documentació tècnica del pla d’accessibilitat, amb l’únic inconvenient de ser 

necessari afegir el desplaçament soterrament de les línies elèctriques i de telefonia, en 

aquells punts on es fa necessari segons projecte. 

Figura 53. Carrer afectat pel nou projecte arranjament de l’Eixample sud 

 

 

Periòdicament i sobretot la brigada municipal d’obres, s’encarrega de la formació de 

passos de vianants en llocs estratègics, en la majoria dels cops a petició de la Taula 

de Mobilitat Reduïda, doncs són els majors coneixedors de les necessitats en aquest 

sentit. 
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Figura 54. Formació de passos de vianants al barri de Can Majó 

 

Figura  55. Formació de nous itineraris accessibles en zones industrials 
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El passat estiu, també s’ha treballat directament en el pas que dona accés a l’estació 

de Ferrocarrils de la Generalitat de Sant Cugat centre. El projecte ha consistit en 

enderrocar les escales i rampa existent, doncs aquesta última no compleix amb els 

criteris establerts per cap de les normes d’accessibilitat; per tal de crear-ne una 

adaptada, de més dimensions en amplada i llargada. 

 

Figura 56.Estat anterior rampa + escala 

 

 

 

 

 

Figura 57. Estat actual a manca col·locar passamans 
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*****  SMART STREET ****** 

En aquest sentit no cal deixar de banda, que Sant Cugat va ser el primer municipi a 

Espanya en crear una smart street, dintre del que ja anomenen molts com una smart 

city. 

Es tracta del carrer Cesar Martinell, en el que al 2012, amb la intenció de convertir-lo 

en la primera smart street del país, s’instal·len els següents equips: 

�  regulació de la il· luminació en funció del trànsit de pas i de l'hora 

En les proves realitzades durant la primera setmana es registra un 35% 

d'estalvi d'energia en els nous fanals, habitualment a una intensitat de 125 però 

que s'abaixen a 100 en absència de gent i a 80 a partir de dos quarts d'una de 

la matinada. 

 

�  sistema d'aparcament guiat i sensors de control de temps de recorregut a 

través de panells electrònics, wifi i Bluetooth. 

 

�  la recollida de brossa també comptarà amb dues aplicacions: el desplegament 

de detectors de contenidors plens i la instal·lació de papereres amb un sistema 

de compactació alimentat per energia solar. La conclusió és que el camió de 

les escombraries i el personal sabran per on ha de passar i per on no, faran 

recorreguts més curts i també s'estalviarà energia.  

 

A principis de 2014, s’instal·la un nou element per augmentar la seguretat: Un pas de 

vianants intel·ligent, nou element de l'Smart Street 

Un pas de vianants que té unes llumetes al paviment, les quals fan pampallugues quan 

un individu passa enmig de les pilones amb sensors col·locades estratègicament a les 

voreres. Se suposa que aquest element intel·ligent ha de fer més visible el vianant pels 

vehicles, i d'aquesta manera, evitar atropellaments. A més, des de fa uns mesos 

també, les zones escolars tenen els passos de vianants pintats de vermell perquè es 

vegin més. 
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Figura  58. Smart Street Sant Cugat. Carrer Cèsar Martinell 
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11. Aspectes Ambientals del Pla d’Accessibilitat  

 
a. Aspectes ambientals propis del Pla d’Accessibilitat 

 

Tal i com s’ha dit a l’apartat 7.e, la proposta d’actuació en cada tram queda 

necessàriament limitada per l’abast del Pla que detecta els dèficits d’accessibilitat i 

determina un nivell mínim d’intervenció per subsanar-los, de manera que l’actuació 

urbana conseqüent no té perquè limitar-se al que es proposa. Per exemple, n’hi ha 

prou amb desplaçar un pal d’instal·lació aèria situat al mig de la vorera dificultant el 

pas, quan la intervenció urbana pot plantejar el soterrament del traçat. 

El pla d’accessibilitat ha determinat un nivell de mínims en tota la diagnosis feta, 

excepte en determinats barris. Aquest és el cas dels barris de Mas Fortuny i Sant 

Medir, inclosos dintre del Parc de Collserola. Aquest fet provoca que la solució 

proposada no sigui la més econòmica, sinó aquella que s’integra amb el paisatge 

existent, aquella que permet no distingir si s’ha arranjat el carrer o continuem amb el 

camí de terra de sempre. Per aquest motiu, la valoració  d’aquests sectors, es fa amb 

un material bastant novedós com és la terra sòlida. 

 

Aquest material ja s’ha col·locat amb anterioritat a diferents sectors de Collserola per 

part de l’Ajuntament de Barcelona i Sant Cugat del Vallès, amb resultat molt 

satisfactori. 

 

Figura 59. Tram pavimentat del barri de Mas Fortuny en altre actuació. Terra Sòlida 
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b. Consideracions mediambientals a tenir en compte l’execució de les obres de 

compliment del Pla d’Accessibilitat. 

Totes les obres (de contractació oberta o negociat) adjudicades per l’Ajuntament de 

Sant Cugat del Vallès tenen en compte els requisits següents, que formen part del 

Plec de Prescripcions tècniques particulars de qualsevol obra d’urbanització i/o 

edificació. 

Requisits mediambientals i de sostenibilitat 

�  L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, té implantat un Sistema de Gestió 

integrat segons les Normes UNE-EN-ISO 14001 / UNE-EN-ISO 9001- i OSHAS 

18001/07, que considera la Prevenció de Riscos, els Aspectes ambientals i els 

criteris de Qualitat de les activitats pròpies executades directament o 

externalitzades mitjançant empreses contractades. El Sistema de Gestió 

Integrat es pot consultar al web http://www.santcugat.cat/files/651-864-

fitxer/PoliticaIntegrada2014_140310.pdf  

 

�  El sistema de gestió considera la Prevenció de riscos, els Aspectes 

ambientals i els criteris de Qualitat de les activitats pròpies executades 

directament o externalitzades mitjançant empreses contractades.  

 

�  El contractista adoptarà les mesures oportunes per a l’estricte compliment de 

la legislació mediambiental vigent (comunitària, estatal, autonòmica i local) que 

siguin d’aplicació al treball realitzat.  

 

�  El contractista es compromet a subministrar informació immediata a 

l’Organització sobre qualsevol incident que es produeix en el curs del treball 

encomanat.  

 

c. Avantatges de la millora de l’accessibilitat en matèria de sostenibilitat 

 

No podem obviar que la millora en l’accessibilitat afavoreix sempre els itineraris a peu i 

això, més directa o indirectament implica millores ambientals. 

 

En aquest sentit són diversos els factors que afavoreixen aquest canvi de metodologia 

de transport, i diverses tasques les que el fan possible.  
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Les tasques que es venen realitzant de millora de l’accessibilitat en els darrers anys, a 

partir del Pla d’Accessibilitat i del Pla de Mobilitat Urbana, afavoreixen que els 

ciutadans es desplacin a peu, no només les persones amb mobilitat reduïda o alguna 

minusvalia, sinó gent gran, nens, mares amb cotxets, etc. 

 

La reducció dels itineraris en cotxe provoquen una millora en la qualitat de l’aire doncs 

és sabut, que les zones urbanes són la principal font emissora de contaminants són 

els vehicles (principalment en relació a fums negres, monòxid de carboni, hidrocarburs, 

òxids de sofre, plom i òxids de nitrogen). 

 

A més, s’aconsegueix una millora de la qualitat acústica del terme municipal, com a 

conseqüència també de la reducció dels desplaçaments en vehicle a motor. 
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12. Conclusions 

 

L’accessibilitat és una paraula amb un significat molt ampli, fer accessibilitat no és tenir 

en compte només aquelles persones amb cadires de rodes, no només són elles les 

que necessiten una ciutat lliure de barreres arquitectòniques. D’això, te n’adones 

intervenint un parell de cops amb els membres de la taula de mobilitat reduïda, te 

n’adones d’aspectes que com a usuari dels edificis  i espais públics no t’hi havies fixat 

mai, per manca de necessitat. No és igual fer accessibilitat per a una persona que va 

amb cadira de rodes que per a un ceg, no és igual un ceg que porta bastò que un que 

no en porta... Per aquest motiu el camp de visió ha de ser suficientment ampli com per 

tenir tots aquests factors en compte. 

 

Un cop comprens que l’accessibilitat universal és un repte, no només per les 

administracions locals, sinó per a qualsevol tècnic involucrat en l’arquitectura o 

l’urbanisme, per aconseguir que totes les persones puguin gaudir d’una vida 

independent i lliure, llavors cal localitzar un punt de partida, les normes. 

 

Quan arribem a aquest punt, el repte comença a donar un tomb. S’observa una 

intoxicació normativa generalitzada, es confonen les bones intencions amb les 

realitats, en alguns casos, les normatives es consideren inassolibles i en definitiva, 

augmenten la pressió i la responsabilitat sobre el tècnic que ho signa. 

 

Per acabar de donar sentit al projecte, es fa necessari posar-ho en pràctica. Per 

aquest motiu s’inicia el Pla d’Accessibilitat, un document on sota la meva consideració 

el més important són les tasques prèvies d’anàlisi de l’objecte del Pla i establir la 

metodologia a seguir. 

Ha estat important entendre el perquè de les particularitats de Sant Cugat del Vallès, 

per tal de determinar la metodologia d’anàlisi que es durà a terme. En aquest  cas, i 

atenent allò exposat referent a la normativa en matèria d’accessibilitat, el criteri seguit 

ha estat el meu, no sabem si serà ni millor ni pitjor que el que pogués haver escollit un 

altre tècnic, però és un que està dintre dels barems sobre els que es mouen les 

normes d’accessibilitat.  

En la meva opinió personal, l’accessibilitat d’un municipi no pot dependre de la 

responsabilitat d’un tècnic, és tant necessari com imprescindible que es defineixin uns 

criteris que siguin iguals per a tothom i que estableixin uns requisits mínims a complir 
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en zones preexistents, de igual manera que en edificacions i urbanitzacions noves, 

coneixem quina és la normativa d’obligat compliment. 

A partir d’aquests criteris totalment subjectius sota una base normativa manca de 

definició, es comença a redactar el Pla d’accessibilitat. En aquest cas, el municipi de 

Sant Cugat del Vallès té particularitats especials que fan haver d’adoptar diferents 

criteris, per a poder estudiar a fons tots els barris del municipi. 

Finalitzada la fase de diagnosis i valoració del dèficit, s’analitzen els resultats, en 

funció del tamany de cada un dels sectors i el pressupost obtingut. 

La xifra final, fa mal als ulls, estem parlant que adaptar només les voreres de Sant 

Cugat del Vallès tindria un cost 13.576.044,80€ (IVA inclos). 

Amb aquesta dada, seria correcte fer un calendari i una proposta d’actuacions, però no 

és viable. És inassolible posar un calendari a curt termini per a l’adequació de les 

voreres del municipi, és inassolible entendre què un municipi com aquest que 

habitualment destina entre 200.000 i 500.000 € anual al manteniment de la via pública, 

pot estar entre 27 i 68 anys per adequar els seus itineraris. 

És inassolible pensar-ho també des del punt de vista tècnic. La vida útil dels materials 

és la que és i per tant, el transcurs d’adaptació dels espais existents a la norma 

d’accessibilitat, s’ha de compaginar amb els tasques de manteniment pròpies de 

l’envelliment de les construccions. Si tenim en compte aquest factor, aquestes 

propostes es consideren del tot inviables. 

Malauradament, el Pla d’accessibilitat que inicialment es gestiona com l’inici de la 

supressió de les barreres arquitectòniques del municipi, s’acaba convertint en una eina 

política, es sap de la obligació  de redactar-lo, però no es sap mai quan es du a terme. 

Finalment, el que ens queda es projectar correctament, executar les obres de manera 

que fem complir des del minut 1 les lleis d’accessibilitat, doncs allò que no s’executi 

correctament des d’un inici, queda provat que molt difícilment es podrà arranjar. 
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7. THE ACCESSIBILITY PLAN OF THE MUNICIPALITY OF SANT CUGAT DEL 

VALLÈS 

 

In 2012, after several formations in matter of accessibility organised by the Deputation 

of Barcelona, the need to propose its execution arises me, modifying the criteria 

established by the Deputation of Barcelona and trying to do a viable Accessibility Plan. 

 

We have three demands that command us: 

 

�  The Decree 135/1995 of deployment of the law 90/1991 about Abolition 

of architectural barriers and forced fulfilment. 

�  The citizenship demand regarding the quality of the spaces 

�  The need to have the necessary information to give priorities to the 

performances and organise the tasks of maintenance in a more 

accurate way. 

 

Finally, I am authorised to move forward a difficult project but very grateful, for the first 

time will have the final cost of sidewalks maintenance.  

 

a. Structure of the Plan 

The Plan is structured in three main parts called volumes, itemized in chapters. 

VOLUME I – REPORT 

1.1Introduction 

1.1.1. Object 
1.1.2. Scope 
1.1.3. Applicable legislation 
1.1.4. Antecedents 
1.1.5. Distribution of the road space 
1.1.6. Point of split 
1.1.7. Budget 
1.1.8. Author of the Project 
 

1.2. Plan structure 

1.3 Methodologies and instruments 

1.3.1. Treballs previs 
1.3.2. Anàlisi de l’accessibilitat actual 
1.3.3. Proposta i valoració d’actuacions 
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VOLUM II – EVALUATION 

2.1 Contains the economic analysis of the Plan proposals grouped into 
neighborhoods 

2.2 Budget per neighborhood 

2.3 Budget summary sheet 

VOLUME III – DIAGNOSIS 

Analysis of the current public road accessibility level and suggestion of 
correcting actions.  

 

b. Geographic division of the Plan 

There are many ways to divide a territory in areas. If we overtake the division of 

districts and census sections, the division of posts or the division of the school map to 

the municipal term of Sant Cugat del Vallès, we will see that they do not coincide 

much. The criterion used is different depending on the aim of the division. 

As drawn in the plan attached, with regard to the territorial analysis of the Plan of 

accessibility, we have opted to divide the municipal term in areas that integrate 

homogenous urban fabrics from the morphological, functional and urban consolidation 

level point of view.  

That is to say, from now on, the neighbourhoods will be grouped as the following 

listing: 

�      Sant Cugat center according to the following districts: Eixample Sud, El Coll, 

Torreblanca, Sant Francesc, Coll Favà, Sant Domènech, Parc Central, El 

Colomer, Pla de la Pagesa, Nucli antic, Can Majó, Volpelleres est, Can 

Canyameres-Volpelleres, La Guinardera-Sant Mamet, Turó de Can Mates-

ctra.Vallvidrera, Turó de Can Mates est, Can Trabal. 

�  Industrial     Sectors as: Baixador de Sant Joan Nord, Can Magí, Can Calopa, 

Can Fontanals. 

�  Residential located in the outskirts:  Mirasol, La Floresta, Les Planes, Can 

Cortés, Can Barata 

�  Forest     Sectors: Sol i Aire, Sant Medir, Can Borrull, Mas Fortuny. 

These groups allow to homogenizing as much as posible the caracteristics of the 

districts to establish the common criterion in each of them ans simplify the process. 
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Figure 27. Work consignments evaluated 
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Barris zona RESIDENCIAL PERIFÈRICA
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Barris zona FORESTAL
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c. Study metodology 

PRE-ASSIGNMENT  

1) Identification and order of urban elements 

Urban Accessibility rules that constitute Annex 1 of Accessibility Code defined an 

ensemble of requirement to which the urban elements have to adapt. The requirements 

that have to be accomplish by those urban elements specifically related such as private 

right-of-way, pedestrian streets, stairs, ramp, lifts, parking spaces, etc. are so clear, but 

the conditions point generally to itineraries, pavements and urban furniture elements 

will have a different physical concretion if, for example, the itinerary is a sidewalk or a 

tour inside a park, if the pavement is made of prefabricate pieces, stones or 

continuous, or if the furniture element is a bollard or a jardinière.  

Therefore, ne of the pre-assignment have been the identification and order of regular 

use urban elements (Table 1: urban elements of public road) obeying the differentiation 

made by the Accessibility Code in article 13 between urban elements and urban 

furniture. 

Different groups of urban elements have been defined in public space. The first one 

incorporates urban elements, the second one includes the possible elements of urban 

furniture, and the third one includes road urban elements, and each one has an 

alphanumeric code assigned.  

 

FIGURE 28: URBAN ELEMENTS OF THE PUBLIC SPACE 

ELEMENTS OF URBANISATION 

GROUP A:                                         

COMMON ELEMENTS OF URBANISATION             

A1 DRIVEWAY FOR PEDESTRIANS 

A1.1 Driveway of pedestrians badly recessed 

A1.2 Driveway of pedestrians badly located 

A1.3 Driveway of pedestrians badly designed 

A1.4 non-existent Driveway 

A1.4.a Nonexistence of pedestrian streets 

A1.5 Driveway of pedestrians badly located 

A1.6 Driveway of pedestrians badly designed 



 6 

GROUP V: ITINERARY                                                    

V1 PAVEMENT 

V1.1 narrow Sidewalk (< 0,9m) 

V1.2 Harmed pavement 

V1.3 Nonexistence of sidewalk 

V1.3.a Nonexistence of pedestrian route (painting) 

V1.4 V1.4 Tree grating 

GROUP B:                                       

ARCHITECTURAL BARRIERS  

B1 DRIVEWAY FOR PEDESTRIANS 

B1.1 Electric pole 

B1.2 Support, column and applications 

B1.3 Traffic sign 

B1.4 Step 

B1.4 Ramp 

B1.4 Stair 

B1.4 Grille 

B1.4 Bank 

B1.4 Installation cabinet 

B1.4 Tensor 

B1.4 Hydrant 

B1.4 Monument 

B1.4 Gardening 

B1.4 Pedestal table 

B1.4 Bollard 

B1.5 Tree 

GROUP C: SHOD                                                  

C1 ROAD PAVEMENT 

C1.1 Road asphalt  

C1.1.a Pavement box excavation 

C1.1.b Pavement box levelling 

C1.2 Application of solid soil 

C1.3 Road concrete 
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C1.4 Reparation of asphalt pavement 

 

2) Determining Accessibility conditions of each element 

The conditions established by the Accessibility Code for the urban furniture are generic 

and, in consequence, it is necessary to determine which conditions are required to 

each element.  

An urban element can be accessible if it obeys a set of location and drawing 

requirements announced and assigned to each element (Table 2: Accessibility 

conditions of urban elements).  
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FIGURE 29 : NORMATIVE 

 

PEDESTRIAN DRIVEWAY ADAPTED 

 

 

 

C) 

  

 

A1 PEDESTRIANS DRIVEWAY ADAPTED STRETCH: 

PTRE NORMATIVE REQUERIMENT 

CURRENT 

SITUATION 

    

G-1 The minimum free width is 1,8m   

G-2 
The driveway sidewalk flushes with the road. The edges round 

or chamfer to 45 degrees.     

G-3 

The crossing points between the pedestrian itinerary and the 

vehicular itinerary, when these are at the same level, will be 

marked by a strip of 0,60m depth of tactile pavement buttons 

indicator that occupies the zone reserved to the pedestrian 

itinerary.   

   

GENERAL 

CHARACTERISTICS 

G-4 

To facilitate the suitable crossing orientation will be put 

another strip of directional indicator pavement of 0,8m of 

width between the façade line and the tactile pavement 

buttons indicator.   

    

G-5 
The maximum longitudinal gradients of the bent plans will be 

10 % for stretches up to 2m and 8% for stretches up to 2,5m.  

  

GRADIENT 

G-6 The maximum transversal gradient will be 2% in all cases.     
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OBSERVATIONS/RECOMMENDATIONS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1.4 RAMP ADAPTED STRETCH: 

PTRE NORMATIVE REQUERIMENT CURRENT SITUATION 

    

R-1 The minimum free width is 1,8m.   

R-2 
The length of each ramp stretch has to be of 10m 

maximum.   

R-3 

Tactile pavement indicator of directional type strips will be 

put in both extremes of the ramp and in transversal sense 

to the pedestrian traffic. The strips width will coincide with 

the ramp width and will have a length of 1,20m.    

GENERAL 

CHARACTERISTICS

  

 

R-4 
At the beginning and at the end of the ramp will have to be 

a space of the same width and a minimum depth of 1,50m 

free of obstacles, which do not invade the accessible 
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pedestrian itinerary.  

    

R-5 

The maximum longitudinal slope will be 10% for stretches 

up to 3m of length and 8% for stretches up to 10m of 

length.   

   

GRADIENT 

R-6 The maximum transversal slope will be 2%.   

    

FLAT AREA  R-7 

The flat area situated between ramp plains will have the 

same wide of this, and a minimum depth of 1,80m when 

exist a change of direction between stretches; or 1,50m 

when the stretches are developed straight.    

    

R-8 

Banisters will be put to both sides of the ramp. They will be 

continuous and will extend 30cm further than the end of 

each stretch. They will have a minimum height of 0,90m 

when the level difference that protect is lower than 6m and 

1,10m in the rest of cases.    

   

R-9 

They will have a section of ergonomic design with an 

adhesion width between 4,5cm and 5cm of diameter. In any 

case there will be sharp edges.    

   

R-10 

They will be separated at least 4cm from the vertical 

parameter; the fastening system will be firm and will not 

have to infer the continuous tour of the hand during his 

route..    

RAILS, BANISTERS

  

 

R-11 

When a ramp have a width over 4m, it will have a central 

double banister, whose placing height will be between 0,95 

and 1,05m in the upper banister and between 0,65 and 

0,75m in the lower one   

    

  

OBSERVATIONS/RECOMMENDATIONS: 
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B1.4 STAIRS ADAPTED STRETCH:   

PTRE NORMATIVE REQUERIMENT CURRENT SITUATION 

    

E-1 The useful passage width is 1,20m, at least.   

E-2 
The numeral of stairs followed without interval flat area has 

to be between 3 and 12.     

E-3 

The extremes of the stair will be marked by means of a 

tactile directional indicator pavement strip, put in at right 

angles to the running direction.   

GENERAL 

CHARACTERISTICS 

E-4 His guideline will be preferably straight.   

    

E-5 

Steps must have a minimum expanse of 30cm and a 

maximum height of 16 cm. In any event, the expanse and 

the height will fulfil the following relation: 54cm ≤ 2C + H ≤ 

70cm.   

   

E-6 
The angle formed by the expanse and the height will be 

greater or equal to 75° and lower or equal to 90°.   

STAIRS  

 

E-7 

Each step will be marked in all its length with a band width 

of 5 cm flushed with the expanse and situated at 3 cm from 

the edge, which will counteract with the step pavement in 

texture and colour.   

    

FLAT AREAS E-8 

The flat areas situated between the scale stretches will have 

the same width than this, and a minimum depth of 1,20m. 
    

    

E-9 

Banisters will be put in both sides of the ramp. They will be 

continuous and will extend 30cm further than the end of 

each stretch. They will have a minimum height of 0,90m 

when the level difference that protect is lower than 6m and 

1,10m in the rest of cases.    

   

RAILS, BANISTERS 

E-10 

They will have a section of ergonomic design with an 

adhesion width between 4,5cm and 5cm of diameter. In any 

case there will be sharp edges.   
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E-11 

They will be separated at least 4cm from the vertical 

parameter; the fastening system will be firm and will not 

have to infer the continuous tour of the hand during his 

route.    

   

E-12 

When a ramp have a width over 4m, it will have a central 

double banister, whose collocation height will be between 

0,95 and 1,05m in the upper banister and between 0,65 and 

0,75m in the lower one.    

    

OBSERVATIONS/RECOMMENDATIONS: 

 

 3) “TRAMER” MAKING 

The analysis has been done dividing the municipality of Sant Cugat in the following 

sectors:  

1. Eixample Sud 
2. El Coll 
3. Torreblanca 
4. Sant Francesc 
5. Coll Favà 
6. Sant Domènech 
7.  Parc Central 
8. El Colomer 
9. Pla de la Pagesa 
10. Nucli Antic 
11. Can Majó 
12. Volpelleres est 
13. Can Canyameres – Volpelleres oest 
14. La Guinardera – Sant Mamet 
15. Turó de Can Mates - ctra. Vallvidrera 
16. Turó de Can Mates est 
17. Can Fontanals 
18. Mira-sol 
19. Can Trabal 
20. La Floresta 
21. Les Planes 
22. Can Barata 
23. Baixador de Can Sant Joan 
24. Can Magí 
25. Can Calopa 
26. Sol i Aire 
27. Can Borrull 
28. Can Cortés 
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29. Sant Medir 
30. Mas Fortuny 

 

Sant Cugat extension obliges to establish a methodology which permits to know the 

accessibility state in the entire municipality, without the need of collecting data of all the 

elements out of 963 current streets, most of them non-urbanized or with similar 

problems. 

Two main itineraries are determined in each area, indicated in Plan 1 of each sector. 

These itineraries differ according to the communication level between different 

municipal equipment, the criterion of the Urban Mobility Plan of our municipality, and 

for this reason are divided into two groups:   

- Itineraries of priority 1, communicate municipal equipments according to de 

Urban Mobility Plan written up by the Mobility Department in 2010.  

- Itineraries of priority 2, do not communicate municipal equipments but the 

itineraries are very used or representatives of the sector. 
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FIGURE 30. Priority routes 1 
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There are no itineraries of priority 1 in the case of municipal outskirts, but itineraries of 

priority 2 have been taken into account. 

There are different areas of the municipality where this criterion has not been followed, 

but it has been analyzed the 100% of the sector. 

 

d. ANALYSIS OF THE CURRENT ACCESSIBILITY 

 

1) DATA COLLECTION 

Different plans showing the totality of the sector have been elaborated to collect the 

data. In each plan appear some streets in a way that the visualization of each area is 

much faster. The number of streets appeared in each plan depends on the dimension 

of these. Each plan is drawn to scale of 1/1000, so we will have more or less plans 

according to the sector space. 

These maps contain the information about street or road deficiency and, therefore, the 

points over which we should take action according to the table 1 and 2 of this Plan. 
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Figure 31. Area division plan of Eixample South 

 

 

Figure 32. Eixample South plan, zone 3. Deficiency detection 

 



 17

 

2) DEFICIENCY DETECTION 

In our Accessibility Plan, we have just analyzed those urban elements that have 

deficiency in accessibility subject (of drawing or location) with the exception of 

crosswalks which, as a necessary element to cross a street, it is need to analyze in all 

cases and even detect or verify its existence.  

Off plan (Volume III.- Graphic documentation), the analyzed urban elements are 

located in the road space and identified by their alphanumeric code and a color coding 

which assimilate them to one of the five groups defined in order of the two kinds of 

basic requirements (drawing and location) which determine the accessibility.  

Well-drawn and located element 

Bad-designed element 

 

Figure 33. Signs 

 

 

Initially, we will work on a file that complements the field plans. This file comes from the 

Deputation model, and not all the elements to analyse are taken into account, but only 

the contemplated in our Plan. 
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Figure 34. Public road file for the fieldwork 
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e. PROPOSAL AND EVALUATION OF INTERVENTIONS 

1) PROPOSAL 

The intervention proposal in each section is necessarily limited by the scope of the 

Plan, which detects the accessibility deficiencies and determines a minimum level of 

intervention to repair these, in such a way that the consequent urban action does not 

have to limit to what is proposed. For example, moving an overhead electric tower 

located in the middle of the sidewalk hindering the passage is enough, while urban 

action could plan underground works. 

Anyway, according to the minimum level, the proposals could be grouped in five kinds 

of urban actions:  

- Sidewalk enlargement (the ones which do not obey the width minimum) 

- Relocation or replacement of bad-located designed or damaged elements. 

- Sidewalk enlargement and elements relocation/replacement. 

- Transformation proposal in unique platform (for streets under 6 meters width). 

- Street urbanization.  

The detailed analysis by sections expects approximations to the reality that make 

easier different actions, from punctual interventions to resolve a determined deficiency, 

until integrated plans of urban improvement or renovation which include the 

accessibility. 

2) EVALUATION 

In keeping with what is mentioned in the previous point, the economic evaluation of the 

proposals defined rather an order of magnitude of what would mean to reach the 

minimum level of accessibility expected according to the rules before a real cost of the 

work to execute: the deficiencies replacement cost in accessibility subject is evaluated.  

Thus, the price-base has been elaborated (Table 3.- Work consignment evaluated) 

taking into account the following criterion: 

- Identifier. Every work consignment has been assigned to an urban element, 

correlation to the detected deficiencies concerning constructive criterion. 

-  Concept description. The text responds rather the deficiency explanation to 

repair than the constructive description of the consignment. 

- Unit price. It is fixed by general conditions which defined an order of magnitude 

but does not consider the particular situations. 
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Figure 35. Work consignements evaluated 

Identifier Concept description        Price code 

A.1-01  ut 

A rabbet and levelling of the driveway with the road and 

a placing of buttons and/or guides in this. 554,79 € A1.1 

A.1-02  ut 

Modification of the pedestrian street in road painting by 

pointing it to the existent pedestrian driveway. 325,08 € A1.2 

A.1-03  ut 

Placing of fluted floor tile and buttons band to mark the 

existent pedestrian driveway. 

 150,25 € A1.3(b+g) 

A.1-04  ut 

Placing of fluted floor tile band to mark the existent 

pedestrian driveway. 40,61 € A1.3(g) 

A.1-05  ut 

Placing of buttons band to mark the existent pedestrian 

driveway. 

 109,64 € A1.3(b) 

A.1-06  ut 

Total reconstruction of the pedestrian driveway. 

 704,00 € A1.4 

A.1-06  ut Painting of the pedestrian street. 61,74 € A1.4.a 

    

    

Identifier Concept description        Price code 

V.1-01  ml 

Floor tile sidewalk extension of 40cm maximum of 

width, with concrete channel and kerb, proportional part 

of demolition and reconstruction of kerb included. 

 75,83 € V1.1 

V.1-02  m2 

Replacement or substitution of floor tile sidewalk 

pavement, harmed or badly designed. 

 51,32 € V1.2 

V.1-03  ml 

Building of pedestrian route of 0,9*m minimum passage 

width, a maximum longitudinal slope of 8 % and 

transversal of 2 % with compact, non-skid and without 

reliefs pavement. 

 99,10 € V1.3 

V.1-03.a ml  

Continuous strip painting of pedestrian route 

delimitation of 15cm thick, delimiting a passage width of 

1m, in red reflecting painting in one side of the road. 

 8,95 € V1.3.a 

V.1-04  ut 

Placing of draining pavement in a tree grating of 

1,20x0,8m approximately. 102,54 € V1.4 

    

    

Identifier Description of the concept Price code 
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B.1-01  ut A shift of the electric aerial pole. Only civil engineering 

and replacement of the pavement to the initial place. 

 no valorat B1.1 

B.1-02  ut Replacement of the support or lighting column and 

arrangement of the pavement to the initial place.  

 330,66 € B1.2 

B.1-03  ut A shift of traffic sign and arrangement of the pavement 

to the initial place. 

 73,00 € B1.3 

B.1-04  m2 Demolition of the existent step and replacement for the 

same pavement as the surrounding giving continuity to 

the pedestrian itinerary slope, removing any relief or 

discontinuity. 

 69,14 € B1.4(*) 

B.1-04  ut Grille substitution of inappropriate holes. 

 61,33 € B1.4(*) 

B.1-04  ml Demolition  of the existent harmed or badly designed 

ramp by an adapted one of a minimum passage width 

of 0,90m and non-skid pavement, with the share of rail 

and/or banister. 

 194,14 € B1.4(*) 

B.1-06  ml Banister placing adapted to isolated step and placing of 

floor tile guide. 

 66,00 € B1.4(*) 

B.1-07  ml Placing of lined floor tile for the signposting of the stair 

presence. 

 50,76 € B1.4(*) 

B.1-08  ut Replacement of bank of inappropriate design for a 

model adapted with armrest and backrest. 205,00 € B1.4(*) 

B.1-09  ut Shift of installation cabinet and replacement of the 

pavement to the initial place. 

 no valorat B1.4(*) 

B.1-10  ut Replacement of an installation pole tensor for an 

adapted one to leave a  free height of 2,20 m. 

 no valorat B1.4(*) 

B.1-11  ut Shift of the  hydrant and replacement of the pavement 

to the initial place. 793,54 € B1.4(*) 

B.1-12  ut Replacement of lower 0,8 m height monument for an 

adapted one. 

 12,79 € B1.4(*) 

B.1-13  ut Gardening shift. 82,00 € B1.4(*) 
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B.1-14  ut Replacement of pedestal table for another one which 

guarantee a free pass height of 2,20m. 

 100,00 € B1.4(*) 

B.1-15  ut Replacement of bollard lower than 0,8 m height for an 

adapted one. 

 72,48 € B1.4(*) 

B.1-16  ut 
A shift of tree and paved of the old tree grate hole. 226,83 € B1.4(*) 

    

    

Identifier Description of the concept Price code 

C1.1 m² 

Manual cleaning of the surface to be treated. Surface 

irrigation with ECR emulsion, paving with bituminous 

emulsion V.a. or D-12 type up to 5 cm and current 

lands or pavement retreatment to the authorised dump. 10,29 € C1.1 

C1.1 m² Irrigation primer. Supplying, spreading and compacting 

of bituminous mixture in warms, MBC S-20 CAL 7 cm 

type. 

 8,13 € C1.1 

C1.1 m² Irrigation adhesion. Supplying, spreading and 

compacting of bituminous mixture in warms, MBC D-12 

GR 5 cm type. 

 6,98 € C1.1 

C1.1 m² Sub-base of all-one recycled, z-2 type as pg-3, with 

spreading and tamp down the 98% of the pm material, 

including small spaces and formation of slopes 

measured on profile.  

 22,56 € C1.1 

C1.1.a m² Excavation and load of soil for paving box of 10cm by 

mechanical means and transport of spear soils to the 

authorised dump, by truck, includes dumping tax and 

dumping certificate. Include previous cleaning of the 

surface..  10,25 € C1.1.a 

C1.1.b m³ Revision, levelling and tamp down of the terrace or 

pavement box, with 98% pm of compacting. This price 

includes the interventions of small measurement and/or 

low performance.  

 2,19 € C1.1.b 

C1.2 m² Application of 15cm of solid soil for pavement formation 

of soil stabilized by STABILSANA 160. 

 26,12 € C1.2 
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C1.3 m³ Application of concrete base hm-20-b/20-i, of 20cm 

thick poured by any means, with manual spreading and 

vibrated, with plastered finish, and cured. Include p.p. of 

cut formation for working joints and slopes formation 

and formwork of these there where necessary. 

 76,52 € C1.3 

C1.4 m³ Cut and demolition of the asphalt surface to be treated, 

expanding 1m of road on either side. Manual cleaning 

of the surface to be treated. Surface irrigation with ECR 

emulsion. Paving with bituminous emulsion V.a or D-12 

type up to 5cm. Current lands or pavement retreatment 

to the authorised dump. 

 12,58 € C1.4 

 

Both cost evaluation and accessibility level analysis, addresses from different views in 

order to approach the diverse magnitude order of intervention: punctual performances, 

replacement of urban elements, redevelopment of street stretches, whole streets or 

itineraries, renewal of urban sectors, etc. 

The resultant graphic documentation shows to scale 1/1000 as the field plans, with 

deficiencies indicated according to previous legend. 

The following resultant plan shows the south Eixample neighbourhood, which has been 

analysed the 100%. 
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Figure 36. Resultant of south Eixample, zone 3. 

 

Accompanying the previous plan, it is shown the following legend: 
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Figure 37. Resultant legend of south Eixample, zone 3. 
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In each one of the plans, the legend gives us the information to determine the 

deficiencies and the intervention proposals, which will be introduced subsequently to 

the economic evaluation to determine the economic scope of each street intervention. 

The intervention proposals are shown by a numerical code in basis of the evaluated 

work consignment related in the section above. In this table there is the brief of the 

detected deficiencies. 

In this way, in the analysis detailed of street stretches and public spaces of the 

VOLUME II.- Diagnosis: 2.1.- Individualised analysis of street stretches, a evaluated 

proposal of the minimum interventions is incorporated to correct the deficiencies 

detected in matter of accessibility in each stretch or space analysed. 

In the VOLUME III.- Evaluation is shown the costs as a whole grouping the proposals 

in accordance with two criterion of quantification: 

•           Streets budget. Indicating the total for the different street stretches and for the 

whole of the layout, with two levels of concretion: summarised and in detail of 

elements. 
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Figure 38. Example of budget in streets, south Eixample. 
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• Budget by sectors. Differentiating between the different urban sectors in which 

the municipality has been divided. This is divided in two subsection, priority 1 and 

priority 2.  In some cases, the total budget of the sector takes as a reference the 

evaluation of the priority 2, because the samples are more representative. In other 

cases is taken the average obtained from the priority 1 + the priority 2. 

 

Figure 39. Example of last sheet and total budget per neighbourhood, south Eixample. 

. 

 

 

About the generic facet is important to clarify that the diagnosis in sidewalks of high 

width, it has been only analysed in a stretch of 1,5m to façade (with a margin), except 

in pedestrian streets, where the whole surface has been analysed, from kerb to façade. 

The reason is the following one: the accurate analyses of the whole sidewalk surface of 

the municipality, would imply a much higher investment than the sum of this 

Accessibility Plan, therefore we will consider that this task would be mainly a task of 

maintenance than a task of accessibility. 
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Figure 40. Free wide criterion of walkway in high width sidewalks. 

 

 

In addition, it has not been taken into account the electric installations or the telephony 

underground works, due to the fact that installations depend exclusively on company, 

and therefore, become impossible to calculate the scope of each intervention, very 

divergent in each one of the streets analysed. For this reason, although the existence 

of this kind of defects have been analysed, they have not been evaluated in the 

VOLUME II: EVALUATION 
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1.1.- INTRODUCCIÓ 
 
1.1.1- Objecte 
 
L’objecte d’aquest treball és la redacció del Pla d’Accessibilitat del Municipi de Sant Cugat 
del Vallès en l’àmbit de la via pública d’acord amb les prescripcions de la Normativa vigent 
refosa en el DECRET 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 
de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 
d'aprovació del Codi d'accessibilitat. 
 
Aquest treball respon a la voluntat de donar compliment al Decret quan obliga a les 
Administracions Públiques a elaborar els plans que es derivin de la seva aplicació i en 
concret als municipis a l’elaboració dels plans locals d’adaptació i supressió de barreres 
arquitectòniques a la via pública. 
 
1.1.2- Abast 
 
L’abast físic del Pla queda circumscrit a l’espai públic del municipi de Sant Cugat del Vallès. 
S’estudien els següents sectors: 
 

• Sant Cugat centre  segons els següents barris: Eixample Sud, El Coll, Torreblanca, 
Sant Francesc, Coll Favà, Sant Domènech, Parc Central, El Colomer, Pla de la 
Pagesa, Nucli antic, Can Majó, Volpelleres est, Can Canyameres-Volpelleres, La 
Guinardera-Sant Mamet, Turó de Can Mates-ctra.Vallvidrera, Turó de Can Mates est, 
Can Trabal. 

• Sectors industrials  com són: Baixador de Sant Joan Nord, Can Magí, Can Calopa, 
Can Fontanals 

• Residencial situat a la periferia:  Mirasol, La Floresta, Les Planes, Can Cortés, Can 
Barata 

• Sectors Forestals:  Sol i Aire,  Sant Medir, Can Borrull, Mas Fortuny. 
 
El sector de Sant Cugat s’ha subdividit en diferents zones, donat l’abast tant important 
d’aquest barri, els quals en la majoria dels casos s’han construït en dècades diferents i 
per tant, la problemàtica, a trets generals, és molt diferent. Agrupant-los d’aquesta 
manera permet que el rati calculat segons els rams de carrers analitzats sigui del tot 
fiable. 
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Figura 1. El plànol de divisió de sectors sobre el que s’ha treballat és el següent: 
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1.1.3-Legislació aplicable 
 
Àmbit europeu: European manual for an accesible built environment (com a manual de 
referència) 
 
Àmbit estatal: Orden del Ministerio de Vivienda VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se 
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 
 
Àmbit autonòmic: Llei 20/1991, de 25 de novembre, de Promoció de l’Accessibilitat i de 
Supressió de Barreres Arquitectòniques i aprovació del Codi d’Accessibilitat (DOGC 
núm.2043, de 28/4/1995. DECRET 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 
20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat 
 
1.1.4.- Antecedents 
 
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ve treballant de forma continuada i sistemàtica, des 
de l’aparició de la llei 20/1991 i del Codi d’Accessibilitat de març de 1995, en l’eliminació de 
les barreres arquitectòniques existent en la via pública, seguint una planificació i execució 
per a les obres de remodelació, millora i manteniment de les vies i espais lliures del municipi, 
incorporant criteris d’accessibilitat. 
 
Amb el fort creixement del municipi en els darrers anys, les noves àrees urbanitzades s’han 
executat amb criteris d’accessibilitat i s’està portant a terme la conversió en zona de 
vianants de tot el nucli antic creant plataformes úniques. Però tot i això, i degut a la gran 
extensió del terme municipal són moltes les zones on hi cal actuar. 
 
La Diputació de Barcelona, amb la intenció de donar compliment als criteris establerts al 
Codi d’accessibilitat, analitza el municipi en la seva extensió, elaborant el primer Pla 
d’accessibilitat del municipi, que data de desembre de 2004. Aquest primer Pla 
d’accessibilitat, no analitza en la seva totalitat el municipi, excloent les zones industrials i 
residencials. 
 
Sobre aquest Pla d’accessibilitat que data de 2004, es sobre el que s’ha treballat per tal 
d’actualitzar-lo i establir nous criteris que des dels serveis tècnics que elaboren aquest pla, 
es consideren mes adients per l’anàlisi realitzat. 
 
1.1.5.- Repartiment de l’espai viari 
 
Les característiques urbanes del municipi de Sant Cugat fan que el mitjà a peu sigui molt 
idoni per  desplaçar-se pel casc urbà, al tractar-se d’un centre de mida petita i compacte i 
amb una orografia que no presenta desnivells accentuats. Els seus barris disseminats en 
canvi, fortament residencials, si que dificulten l’ús d’aquest mitjà a diferència d’altres ciutats. 
 
A la figura 2 es pot observar la xarxa dels principals itineraris de vianants sobre els principals 
punts d’atracció de la ciutat, el seu radi de cobertura així com el seu grau de permeabilitat 
mostrant els passos superiors i inferiors existents i els que estan en projecte. 
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Figura 2. Detall del plànol xarxa actual de vianants (plànol extret del pla de mobilitat urbana) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La circulació de persones per la via pública requereix disposar d’uns espais que garanteixin 
la seguretat i el confort en les activitats diàries d’aquells que es desplacen a peu. En aquest 
sentit, Sant Cugat ve aplicant una política clara per augmentar l’espai, l’accessibilitat i la 
seguretat dels vianants (Pla d’accessibilitat, millores en accessibilitat i seguretat a les 
escoles...). 
 
L’elecció del mobiliari urbà que es va incorporant a la ciutat des de l’aparició de la llei, també 
ha millorat molt, col·locant-se fitons accessibles en comptes de boles de formigó, els jocs 
infantils són més segurs, les papereres tenen menys volada... 
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L’espai viari al conjunt de la ciutat es reparteix de la següent forma: el 61,7% està destinat al 
trànsit motoritzat i el 38,3% restant als vianants (voreres i carrers amb prioritat de vianants) -
Informació presa al 2012-. 
 
A la taula següent (figura 3) es presenta quina és la distribució d’aquest espai per sectors. 
En color taronja es mostra l’espai destinat al trànsit motoritzat i en color verd la zona 
destinada al trànsit de vianants. 
 
El Centre és, amb diferència, el barri amb major espai viari destinat a la circulació dels 
vianants amb un 63% del total. Es tracta d’una zona on la circulació motoritzada està 
restringida excepte per a veïns, urgències o operacions de càrrega i descàrrega. Altres 
zones que compten amb una majoria de superfície destinada al vianant són: Can 
Canyameres – Volpelleres Oest, Can Gatxet, Can Magí, Can Majó, Ctra. Vallvidrera i El 
Colomer-Parc Central. 
 

 
A la resta de sectors la distribució d’espai és més favorable per a la circulació dels vehicles 
motoritzats. Els sectors amb menor destinació per als vianants són Sol Aire, Can Ametller i 
Les Planes, per sota tots tres del 15%. 
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Figura 3. Repartiment de l’espai viari. Març 2010 (plànol extret del pla de mobilitat urbana) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
En relació a la distribució de l’espai públic, en aquest apartat s’analitzen les amplades de les 
voreres, a partir de la base topogràfica municipal i a partir d’un treball de camp dut a terme 
per tal de complementar, i en alguns casos actualitzar, l’esmentada base topogràfica. 
 
Per a dur a terme l’anàlisi de les amplades de les voreres s’han emprat les categories 
definides en el Codi d’accessibilitat, diferenciant: 
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• Voreres d’amplada inferior a 1,00 m. Com a criteri general, haurien de ser ampliades per 
poder ser considerades itineraris adaptats per a vianants. 
 
• Voreres d’amplada entre 1,00 m i 1,40 m. No s’haurien d’admetre elements d’urbanització, 
mobiliari urbà o arbrat, per tal de no reduir l’amplada de pas per als vianants. 
 
• Voreres d’amplada entre 1,40 m i 2,40 m. Poden admetre elements d’urbanització i 
mobiliari urbà que no siguin voluminosos i, en cas de situar arbrat, aquest hauria de ser amb 
escossells protegits. 
 
• Voreres d’amplada entre 2,40 m i 4,00 m. Poden acollir arbrat, elements d’urbanització i 
mobiliari urbà, amb una especial cura en l’ordenació de l’espai en cas de ser voluminosos. 
 
• Voreres d’amplada superior a 4,00 m. Poden admetre qualsevol element d’urbanització, 
mobiliari urbà i arbrat. 
 
• Carrers de plataforma única. No hi ha diferència de nivell entre la calçada i la vorera. 
L’anàlisi s’ha realitzat per als carrers del nucli urbà, incloent les àrees homogènies amb una 
major densitat de població: el Nucli antic, Sant Francesc, Sant Domènech, El Coll, Pla de la 
Pagesa, Can Gatxet, Torreblanca, Eixample Sud, Coll Favà, El Colomer – Parc Central, i els 
barris de nova creació de Can Canyameres – Volpelleres Oest i del Turó de Can Mates – 
Carretera de Vallvidrera. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4. Amplades de les voreres, sector nucli (%). (Dades extretes del pla de mobilitat urbana 2010)  
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Amplada voreres (%) 

  < 1m 
1m - 
1,4m 

1,4m - 2,4m 
2,4m - 

4m 
> 4m 

Plataforma 
única 

Can Canyameres - Volpelleres Oest 0,00 0 12,33 48,79 24,87 14,01 

Can Gatxet 0,00 0,66 69,83 18,27 6,86 4,36 

Can Magí 0,00 2,44 41,51 41,78 14,27 0 

Coll Favà 0,00 0 0 55,46 42,16 2,38 

Ctra. De Rubí 1 21,02 0 18,08 39,31 15,77 5,82 

Ctra. Vallvidrera 0 5,33 12,93 31,57 45,44 4,73 

Eixample Sud 10,13 33,4 34,11 15,49 3,45 3,42 

El Coll 11,31 9,55 39,54 11,01 20,5 8,09 

El colomer - Parc Central 1,23 2,92 17,5 55,66 41,51 8,18 

Nucli Antic 13,31 4,4 18,25 16,2 10,27 37,57 

Pla de Pagesa - Villadelprat 5,53 10,73 41,99 25,26 14,65 1,84 

Sant Domènech 5,61 10,95 41,11 27,86 11,67 2,81 

Sant Francesc 0,00 3,66 65,95 20,92 5,31 4,16 

Torreblanca 0,00 5,56 0 33,3 54,66 6,48 

Turó de Can Mates 0,00 0 6,05 6,5 65,2 22,25 

TOTAL (%) 4,46% 5,87% 27,45% 29,30% 24,66% 8,26% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tal com es observar en la taula i gràfic anterior, al Nucli antic de Sant Cugat prop d’un 40% 
dels carrers han estat vianalitzats mitjançant el Pla del Centre, i una altra bona part han estat 
reurbanitzats completant el teixit de vianants de la ciutat. D’altra banda, en els 
desenvolupaments urbans de Torreblanca, Coll Favà i el Parc Central ja es va incorporar 
l’exigència de voreres de major amplada, amb un 88%, un 97% i un 70% respectivament de 

Amplada voreres Sector Nucli (%)

5,87%

29,30%

24,66%

8,26%

27,45%

< 1m 1m - 1,4m 1,4m - 2,4m 2,4m - 4m > 4m Plataforma única

4,46%
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voreres d’amplada superior a 2,40 m. Finalment, els barris de nova creació de Can 
Canyameres – Volpelleres Oest i del Turó de Can Mates – Carretera de Vallvidrera, s’han 
continuat urbanitzant amb voreres de major amplada  amb un 74% i un 72% de voreres 
d’amplada superior a 2,40 m, respectivament– i s’ha augmentat l’espai per als vianants amb 
la incorporació de carrers de plataforma única –que representen un 14% i un 22% 
respectivament-. En l’altre extrem, els barris més antics situats en els ronyons del Nucli antic 
són els que presenten voreres de menor amplada: Sant Domènech, Sant Francesc, 
Eixample Sud, Pla de la Pagesa o El Coll. 
 
Pel que fa a les zones de menor densitat de població, que comprenen les àrees de Mira-sol, 
La Floresta, Les Planes i Can Barata, la figura següent mostra les diferents tipologies de 
carrers que s’hi troben. La major part dels carrers d’aquestes àrees –especialment pel que fa 
a Mira-sol– tenen una amplada de 10 metres distribuïts d’acord amb el que es grafia a la 
figura 5, amb una calçada de 6 metres i dues voreres de 2 metres amb plantació d’arbrat. 
Els diferents processos de reurbanització han seguit el mateix esquema de distribució, llevat 
els portats a terme els darrers 5 anys, en que s’han aplicat criteris força respectuosos amb 
els recorreguts de vianants, d’una banda reservant voreres de 2,40 metres amb arbrat, una 
calçada de 3,20 m i una línia d’aparcament i d’altra banda urbanitzant alguns carrers amb 
plataforma única.  
 
A La Floresta i Les Planes, les tipologies són molt més heterogènies, amb amplades de 
carrer que oscil·len entre els 6 metres i els 8 metres, però la manca d’alineacions de les 
finques en molts casos, fa que sigui impossible la creació d’una vorera regular, a tot el llarg 
d’un carrer. Tot i això, hi ha alguns carrers recentment urbanitzats de seccions inferiors als 
10 metres i que no corresponen a eixos de distribució d’ordre superior, s’ha efectuat amb 
plataforma única. Malgrat tot, resten encara força carrers amb voreres inferiors a 1,40 
metres que dificulten el pas dels vianants, o que si disposen d’aquesta amplada, però 
escocells, postes instal·lacions i altres obstaculitzen el pas sense cap criteri. 
 
 
 
Figura 5. Seccions tipus dels carrers dels barris de baixa densitat 
 
 
TIPOLOGIA PREDOMINANT A MIRASOL 
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PLATAFORMA ÚNICA 
 

 
 
 
TIPOLOGIA PREDOMINANT A LA FLORESTA I LES PLANES 

       
 
 
 
Cal tenir present, a més, que el municipi de Sant Cugat del Vallès encara té una longitud 
important de carrers sense urbanitzar, per diverses circumstàncies. A la  Figura 6, es mostra 
el llistat de carrers sense urbanitzar al municipi. 
 
Figura 6. Carrers sense pavimentar en la totalitat del municipi. Dades del 2013. 
 

NOM DEL CARRER ÀMBIT LONGITUD SUPERFÍCIE TRAM 

CAN BARATA, C CAN BARATA 279,9 1000,82 1 TRAM 

CAN BARATA, CAMI CAN BARATA 1212,5 3074,43 TOT 

          

CERDANYA, C 
CAN CANYAMERES-
VOLPELLERES 103,1 879,63 LATERAL 

          

CAN FONTANALS, AV CAN FONTANALS 70,7 421,32 1 TRAM 

FILIPINES, C CAN FONTANALS 174,6 1416,24 TOT 

          

CASA VASCONCEL, CAMI CAN TRABAL 724,3 3122,9 TOT 

ESTRET DE DARDANELS, C CAN TRABAL 65,8 285,96 1 TRAM 

GOLF DE CADIS, C CAN TRABAL 58,1 344,07 TOT 

OCEA ATLANTIC, C CAN TRABAL 323,6 1720,48 1 TRAM 

ONES, C CAN TRABAL 453,7 2070,58 TOT 

ONES, PTGE CAN TRABAL 86,1 287,31 TOT 

PORT, PTGE CAN TRABAL 58,5 272,89 TOT 
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VIMETERA, C CAN TRABAL 107,0 366 TOT 

          

CAN CALDERS, CAMI COLLSEROLA 354,9 1357,13 1 TRAM 

LLANEGA, C COLLSEROLA-MAS FORTUNY 97,7 315,08 TOT 

MAS FORTUNY, CAMI COLLSEROLA-MAS FORTUNY 704,4 2052,26 2 TRAMS 

PINETELL, C COLLSEROLA-MAS FORTUNY 52,1 242,36 TOT 

SENGLAR, C COLLSEROLA-MAS FORTUNY 131,1 301,52 TOT 

TEIXO, C COLLSEROLA-MAS FORTUNY 293,0 833,78 TOT 

SANT MEDIR, CAMI COLLSEROLA-SANT MEDIR 4522,3 17760,45 TOT 

ALADERN, C COLLSEROLA-SANT MEDIR 478,0 1723,48 TOT 

CAN JANE, CAMI COLLSEROLA-SANT MEDIR 950,6 2991,28 TOT 

ENFILADISSA, C COLLSEROLA-SANT MEDIR 435,2 1246 TOT 

ESPARREC, C COLLSEROLA-SANT MEDIR 843,1 3123,76 TOT 

LLENTISCLE, C COLLSEROLA-SANT MEDIR 842,1 3541,04 TOT 

SAUC, C COLLSEROLA-SANT MEDIR 769,4 2777,94 TOT 

SERPENTINA, C COLLSEROLA-SANT MEDIR 760,7 2265,24 TOT 

VISTA RICA, C COLLSEROLA-SANT MEDIR 1031,4 5154,54 TOT 

FONT RICA, C COLLSEROLA-SOL I AIRE 684,4 3378,29 TOT 

FONT RICA, PTGE COLLSEROLA-SOL I AIRE 566,3 1965,58 2 TRAM 

LLAC, AV COLLSEROLA-SOL I AIRE 505,0 2799,22 1 TRAM 

LLAC, PTGE COLLSEROLA-SOL I AIRE 127,5 669,43 TOT 

SANT JOSEP, AV COLLSEROLA-SOL I AIRE 685,9 1141,61 TOT 

SOL I AIRE, AV COLLSEROLA-SOL I AIRE 912,8 4713,26 TOT 

CALADO, PG COLLSEROLA-TORRE NEGRA 420,8 1252,21 TOT 

CAN BELL, RBLA COLLSEROLA-TORRE NEGRA 1047,7 4919,35 TOT 

CAN BORRELL, CAMI COLLSEROLA-TORRE NEGRA 2316,5 8402,17 TOT 

CRIST TREBALLADOR, C COLLSEROLA-TORRE NEGRA 85,71 2619,86 PÀRQUING 

FERRAN, C COLLSEROLA-TORRE NEGRA 61,1 330,29 TOT 

FONT DEL REI, C COLLSEROLA-TORRE NEGRA 161,5 587,8 TOT 

FUMET, C COLLSEROLA-TORRE NEGRA 73,9 373,92 TOT 

GORDI, C COLLSEROLA-TORRE NEGRA 135,3 509,05 TOT 

INFANT, C COLLSEROLA-TORRE NEGRA 37,0 138,63 TOT 

PEDRERA, CAMI COLLSEROLA-TORRE NEGRA 694,2 2052,97 TOT 

PRINCEP, C COLLSEROLA-TORRE NEGRA 186,4 657,04 TOT 

TORRE NEGRA, CAMI COLLSEROLA-TORRE NEGRA 1854,2 3634,92 TOT 

          

NOM DEL CARRER ÀMBIT LONGITUD SUPERFÍCIE TRAM 

ABELLES, C LA FLORESTA 212,8 780,78 TOT 

ACACIES, PG LA FLORESTA 112,5 480,52 TOT 

ADRIA PARDOS, C LA FLORESTA 381,0 2244,9 TOT 

ADRIA, PTGE LA FLORESTA 126,0 445,23 TOT 

AIGÜES DE SABADELL, C LA FLORESTA 443,8 2233,43 TOT 

AILANT, C LA FLORESTA 75,1 262,88 TOT 

ANTIC DE CAN BORRULL, C LA FLORESTA 373,7 1444,51 TOT 

ARBUSTOS, C LA FLORESTA 1383,6 4102,07 TOT 
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AURO, C LA FLORESTA 184,3 763,66 TOT 

BATLLORI, PTGE LA FLORESTA 64,1 162,2 TOT 

BONA VISTA, C LA FLORESTA 302,5 1042,9 1 TRAM 

BONFILL, PTGE LA FLORESTA 114,3 154,76 TOT 

CAN BORRULL, AV LA FLORESTA 656,4 2891,72 TOT 

CAQUI, PG LA FLORESTA 433,3 3085,68 1 TRAM 

CASALOT, C LA FLORESTA 616,8 2789,73 TOT 

CASINO, C LA FLORESTA 600,6 1771,14 TOT 

CATALPA, C LA FLORESTA 652,5 2149,09 TOT 

CEDRELA, C LA FLORESTA 225,5 1014,32 TOT 

CREPUSCLE, PG LA FLORESTA 513,1 2127,6 TOT 

CUPRE, C LA FLORESTA 314,5 1291,61 TOT 

DINAMARCA, C LA FLORESTA 120,7 682,3 TOT 

FONT DEL FUMET, C LA FLORESTA 1543,5 6701,41 TOT 

FONT DEL FUMET, CAMI LA FLORESTA 211,5 756,4 TOT 

FUMET, PTGE LA FLORESTA 141,8 645,15 TOT 

GINJOLER, C LA FLORESTA 174,0 820 1 TRAM 

GRACIES, C LA FLORESTA 212,1 1114,39 TOT 

GUIX BORRULL, AV LA FLORESTA 247,7 1199,4 TOT 

LLIMONA, PTGE LA FLORESTA 90,5 453,48 TOT 

MALVA REIAL, C LA FLORESTA 428,2 1465,77 TOT 

MALVI, C LA FLORESTA 147,1 342,19 TOT 

MAR EGEU, C LA FLORESTA 39,3 190,49 TOT 

MARGARIT, C LA FLORESTA 192,0 1005,7 1 TRAM 

MINES, AV LA FLORESTA 356,6 2312,73 TOT 

MIRANDA, PTGE LA FLORESTA 214,5 517,36 TOT 

MORET, C LA FLORESTA 527,2 2786,6 TOT 

NENUFAR, C LA FLORESTA 269,9 1166,19 TOT 

NIU GUERRER, C LA FLORESTA 594,3 1882,23 TOT 

PAULONIA, C LA FLORESTA 508,2 2098,12 TOT 

PERE PLANAS, AV LA FLORESTA 1325,6 5297,78 1 TRAM 

PESCADOR, C LA FLORESTA 140,6 2142,14 TOT 

PISCINA, AV LA FLORESTA 662,1 3613,66 TOT 

PLANETA, C LA FLORESTA 326,0 1618,05 TOT 

PONENT, C LA FLORESTA 203,7 1458,25 TOT 

PONENT, PLÇ LA FLORESTA 29,0 302,21 TOT 

PUJOLAR, C LA FLORESTA 145,7 564,82 1 TRAM 

QUADRA CANALS, C LA FLORESTA 535,4 2499,37 1 TRAM 

ROSA MARINE, C LA FLORESTA 303,2 2685,79 1 TRAM 

ROSARI, C LA FLORESTA 130,6 417,23 TOT 

RUBIES, PLÇ LA FLORESTA 11,5 186,87 TOT 

SANATORI DEL FUMET, PTGE LA FLORESTA 516,2 1621,2 TOT 

SANDAL, C LA FLORESTA 141,6 1231,54 TOT 

NOM DEL CARRER ÀMBIT LONGITUD SUPERFÍCIE TRAM 

SANT CRISTOFOR, C LA FLORESTA 118,3 561,81 TOT 

SERRETA, CAMI LA FLORESTA 763 3385,5 1 TRAM 
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TARRUELL, AV LA FLORESTA 355,4 2067,97 2 TRAMS 

TURO DEL FUMET, C LA FLORESTA 205,8 1064,15 TOT 

TURO DEL SOL, C LA FLORESTA 608,8 3449,58 TOT 

VALLVIDRERA, C LA FLORESTA 1186,6 4868,95 TOT 

VERDAGUER, C LA FLORESTA 744,4 1842,37 TOT 

VERDAGUER, PTGE LA FLORESTA 33,3 117,38 TOT 

XIPRER, PG LA FLORESTA 174,8 1307,71 1 TRAM 

          

ABAT ODO, C LES PLANES-CAN CORTÉS 160,3 912,53 TOT 
ABAT TEODOR, C (ANTIC 
ABAT ODÓ) LES PLANES-CAN CORTÉS 260,1 1083,15 1 TRAM 

CALVARI, C LES PLANES-CAN CORTÉS 127,66 559,42 1 TRAM 

COLLSEROLA, AV LES PLANES-CAN CORTÉS 1218,4 3581,49 TOT 

JOAQUIM BLUME, C LES PLANES-CAN CORTÉS 223,1 1128,07 1 TRAM 

LLUM, C LES PLANES-CAN CORTÉS 130,9 421,31 1 TRAM 

RABASSALET, CAMI LES PLANES-CAN CORTÉS 282,4 948,52 1 TRAM 

SANATORI, C LES PLANES-CAN CORTÉS 476,9 2153,77 TOT 

          

EIVISSA, C MIRA-SOL 114,2 694,62 1 TRAM 

GIJON, C MIRA-SOL 163,0 971,46 TOT 

MALLORCA, C MIRA-SOL 160,84 1032,68 1 TRAM 

MENORCA, C MIRA-SOL 226,65 1208,84 1 TRAM 

PAMPLONA, C MIRA-SOL 213,22 1188,76 1 TRAM 

PLA, C MIRA-SOL 203,4 2002,69 1 TRAM 

SANT SEBASTIA, C MIRA-SOL 173,29 940,9 1 TRAM 

          

FERRAN ROMEU, C NUCLI 144,43 863,37 PÀRQUING 
NOSTRA SENYORA DEL 
PILAR, C NUCLI 69,3 341,27 TOT 
NOSTRA SENYORA DELS 
ANGELS, C NUCLI 44,4 231,1 TOT 
NOSTRA SENYORA DELS 
ANGELS, C NUCLI 76,98 1681,4 PÀRQUING 

SANT RAFAEL, C NUCLI 163,6 1363,66 1 TRAM 

          

MONJOS, CAMI SERRA DE GALLINERS 2209,3 9071,49 1 TRAM 

          

BRILLANT, C 
TURÓ DE CAN MATES-CTRA. 
VALLVIDRERA 150,5 689,54 1 TRAM 

DIAMANT, C 
TURÓ DE CAN MATES-CTRA. 
VALLVIDRERA 81 388,59 1 TRAM 

MONESTIR DE ST LLORENÇ, C 
TURÓ DE CAN MATES-CTRA. 
VALLVIDRERA 197,4 1083,12 TOT 

MONESTIR DE 
VILLABERTRAN, C 

TURÓ DE CAN MATES-CTRA. 
VALLVIDRERA 125,0 555,61 TOT 

  56403,17 235874,42  
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• La longitud total de carrers sense urbanitzar és de  56 kilòmetres i  403 metres 
 

• La superfície total de carrers sense urbanitzar és de 235.874,42 m2  
 
 
En aquest context s’insereix aquest Pla d’Accessibilitat, per tal de millorar aquelles zones on 
ja s’ha actuat i preveure les actuacions a realitzar on encara resta pendent. 
 
1.1.6.- Punt de Partida 
 
El Pla que s’inclou a continuació parteix de la base que l’accessibilitat no és una 
característica aïllada a analitzar i resoldre de forma autònoma i independent de la resta, sinó 
una qualitat més que cal tenir en compte des de l’inici del procés d’intervenció en el medi 
físic, disseny, construcció, gestió o manteniment. Aquest ha de ser compatible i s’ha de 
desenvolupar de forma integrada amb la resta de requeriments que se li demanen a l’espai, 
instal·lació o servei del que es tracti. 
 
La necessitat d’integrar l’accessibilitat en la nostra vida quotidiana parteix de: 
 
-l’existència d’una normativa legal, el Decret 135/1995, que em de complir i fer complir. 
 
-ser conscients que l’accessibilitat contribueix a la millora de la qualitat de vida de tots els 
ciutadans, no solament de les persones amb mobilitat reduïda. 
 
-integrar-la en totes les obres de nova construcció i/o millora que s’efectuïn des de l’entrada 
en vigor de la llei, de manera que permeti sentir el procés d’anar cap a una ciutat accessible. 
 
-constatar que fer ciutat accessible no es només dissenyar-la i construir-la, sinó gestionar-la, 
tant per l’administració com pels ciutadans. 
 
1.1.6.- Pressupost 
 
El pressupost d’execució material per a les obres d’adequació de tot el municipi, adequant-lo 
al Codi d’accessibilitat de Catalunya ascendeix a la quantitat de  nou mil quatre cents vint-
i-vuit mil quatre cents seixanta tres euros amb sei xanta cinc cèntims (9.428.463,65 €). 
 
1.1.7.- Autors 
 
Aquest Pla d’Accessibilitat ha estat redactat per la tècnica del Servei de Manteniment 
Municipal, Araceli Belmonte Gálvez. 
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 1.2 ESTRUCTURA DEL PLA 
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1.2.- ESTRUCTURA DEL PLA 
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El Pla s’estructura en tres grans apartats que es denominen volums, desglossant cada un 
d’ells en capítols. 
 
VOLUM I – MEMÒRIA 
 
És el document d’explicació i justificació del Pla, conté la documentació complementària de 
recolzament. 
 
 CAPÍTOL 1.1.- Introducció 
 CAPÍTOL 1.2.- Estructura del Pla 
 CAPÍTOL 1.3.- Metodologies i instruments 
 CAPÍTOL 1.4.- Partides d’obra incloses 
 CAPÍTOL 1.5.- Ordenança aplicables 
 
VOLUM II – VALORACIONS 
 
Conté l’anàlisi econòmic de les propostes del Pla agrupades per barris 
 
 CAPÍTOL 2.1.- Pressupost per barris 
 CAPÍTOL 2.2.- Full resum pressupost 
 
 
VOLUM III – DIAGNOSI 
 
Es tracta de l’anàlisi del nivell d’accessibilitat actual de la via pública i es proposen les 
actuacions correctores 
 

CAPÍTOL 3.1.- Índex de sectors analitzats  
CAPÍTOL 3.2.- Plànols per sectors 

  3.2.1. Sant Cugat Centre 
  3.2.2. Sectors Industruials 
  3.2.3. Residencial situat a la periferia 
  3.2.4. Sectors Forestals 
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 21 

1.3 METODOLIGIA ESTUDI  
 
1.3.1.- TREBALLS PREVIS 
 
A) Identificació i ordenació dels elements urbans 
 
Les normes d’Accessibilitat Urbanística que constitueixen l’Annex 1 del Codi d’Accessibilitat 
defineixen un conjunt de requeriments als que s’han d’adaptar els diferents elements urbans. 
Ara bé, queden molt clars els requeriments que han de complir aquells elements urbans que 
relaciona específicament com són els guals, passos de vianants, escales, rampes, 
ascensors, places d’aparcament, etc, però les condicions que fan referència genèrica a 
itineraris, paviments i elements de mobiliari urbà tindran una concreció física diferent si, per 
exemple, l’itinerari és una vorera o un recorregut per l’interior d’un parc, si el paviment és de 
peces prefabricades, de pedra o continu, o bé si l’element de mobiliari és una pilona o una 
jardinera. 
 
Per tant, una tasca prèvia ha estat la identificació i ordenació dels elements urbans d’ús 
habitual (Quadre 1: elements urbans de l’espai públic) respectant la diferenciació que fa el 
Codi d’Accessibilitat a l’article 13 entre elements d’urbanització i de mobiliari urbà. 
 
S’han definit, a l’espai públic, diferents grups d’elements urbans dels quals el primer 
incorpora elements d’urbanització, el segon inclou els que podrien ser elements de mobiliari 
urbà i el tercer inclou elements d’urbanització de calçada, cadascun dels elements té 
assignat un codi alfanumèric. 
 
B) Determinació de les condicions d’Accessibilitat de cada element 
 
Les condicions que estableix el Codi d’Accessibilitat pel mobiliari urbà són genèriques i, en 
conseqüència, cal determinar quines condicions concretes són exigibles a cadascun dels 
elements. 
 
Perquè un element urbà sigui accessible ha de complir un conjunt de requeriments 
d’ubicació i disseny que s’enuncien i assignen a cada element (Quadre 2: condicions 
d’accessibilitat dels elements urbans).  
 
C) CONFECCIÓ D’UN “TRAMER” 
 
Per fer l’anàlisi s’ha dividit el terme municipal de Sant Cugat en els següents sectors:  
 

1. Eixample Sud 
2. El Coll 
3. Torreblanca 
4. Sant Francesc 
5. Coll Favà 
6. Sant Domènech 
7.  Parc Central 
8. El Colomer 
9. Pla de la Pagesa 
10. Nucli Antic 
11. Can Majó 
12. Volpelleres est 
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13. Can Canyameres – Volpelleres oest 
14. La Guinardera – Sant Mamet 
15. Turó de Can Mates - ctra. Vallvidrera 
16. Turó de Can Mates est 
17. Can Fontanals 
18. Mira-sol 
19. Can Trabal 
20. La Floresta 
21. Les Planes 
22. Can Barata 
23. Baixador de Can Sant Joan 
24. Can Magí 
25. Can Calopa 
26. Sol i Aire 
27. Can Borrull 
28. Can Cortés 
29. Sant Medir 
30. Mas Fortuny 

 
L’extensió del terme municipal de Sant Cugat obliga a establir una metodologia que permeti 
conèixer l’estat de l’accessibilitat a tot el terme, sense haver de recollir les dades de tots els 
elements dels 963 carrers existents, molts d’ells sense urbanitzar o amb problemàtiques 
similars. 
 
A cada una de les zones es determinen dos recorreguts principals que s’indiquen al plànol 1 
de cada un dels sectors. Aquests recorreguts es diferencien segons el grau de  
comunicació entre diferents equipaments municipals, segons criteris del pla de mobilitat 
urbana del nostre municipi, per això es divideixen en dos grups: 
 

-recorreguts de prioritat 1, aquests comuniquen equipaments municipals segons el 
Pla de Mobilitat Urbana redactat pel departament de Mobilitat el 2010. 
-recorreguts de prioritat 2, no comuniquen equipaments municipals però són 
recorreguts molt utilitzats o representatius del sector. 

 
En els casos de l’extraradi municipal, no es donen recorreguts de prioritat 1, però si que 
s’han tingut en compte recorreguts de prioritat 2. 
 
Existeixen diferents zones del municipi, on no s’ha seguit aquest criteri, sinó que s’ha 
analitzat el 100% del sector. 
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1.3.2.- ANALISI DE L’ACCESSIBILITAT ACTUAL 
 
A) RECOLLIDA DE DADES 
 
Per recollir les dades s’ha elaborat diferents plànols on quedi visualitzat la totalitat del sector. 
En cada un dels plànols apareixen varis carrers, de manera que la visualització de cada una 
de les zones sigui molt més ràpida. El número de carrers que apareix en cada plànol va en 
funció de les dimensions dels mateixos. Cada un dels plànols està a escala 1/1000, per la 
qual cosa en funció de la superfície del sector tindrem més o menys plànols. 
 
Sobre aquests plànols es grafia la informació dels dèficits del carrer o via i per tant els punts 
sobre els que em d’actuar, segons els quadres  1 i 2 d’aquest Pla. 
 
B) DETECCIÓ DE DÈFICIT 
 
En el nostre Pla d’Accessibilitat únicament s’han analitzat aquells elements urbans que 
presenten dèficits en matèria d’accessibilitat (de disseny o d’ubicació) amb l’excepció dels 
guals de vianants que, com element necessari per creuar un carrer, cal analitzar en tots els 
casos i, fins i tot, detectar o constatar la seva inexistència. 
 
Sobre plànol (Volum II.- Diagnosi), els elements urbans analitzats es situen dintre de l’espai 
públic, identificant-les amb el seu codi alfanumèric i amb un codi de color que els assimila a 
un dels cinc grups definits en funció dels dos tipus de requeriments bàsics (disseny i 
ubicació) que determinen l’accessibilitat: 
 
 Element ben dissenyat i ubicat 
 Element mal dissenyat 
 .... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 24 

 
1.3.3.- PROPOSTA I VALORACIÓ D’ACTUACIONS 
 

A) PROPOSTA 
 
 
La proposta d’actuació en cada tram queda necessàriament limitada per l’abast del Pla que 
detecta els dèficits d’accessibilitat i determina un nivell mínim d’intervenció per subsanar-los, 
de manera que l’actuació urbana conseqüent no té perquè limitar-se al que es proposa. Per 
exemple, n’hi ha prou amb desplaçar un pal d’instal·lació aèria situat al mig de la vorera 
dificultant el pas, quan la intervenció urbana pot plantejar el soterrament del traçat. 
 
De tota manera, d’acord amb aquest nivell mínim, les propostes podrien agrupar-se en cinc 
tipus d’intervencions urbanes: 
 
 -Eixamplament de voreres (les que no compleixen amb el mínim d’amplada) 
 -Reubicació o reposició d’elements mal ubicats, dissenyats o malmesos. 
 -Eixamplament de voreres i reubicació/reposició d’elements. 

-Proposta de transformació en plataforma única (per carrers que no arriben als sis 
metres d’amplada). 

 -Urbanització del carrer. 
 
L’anàlisi detallat per trams pretén aproximacions a la realitat que facilitin actuacions 
diverses, des d’intervencions puntuals per resoldre un dèficit determinat, fins a plans 
integrals de millora o renovació urbana que incorporin l’accessibilitat. 
 
A l’hora de gestionar l’aplicació del Pla d’Accessibilitat les actuacions sobre l’espai urbà són 
de tres tipus: 
 

A. Per incloure en programes d’actuació municipal. Són aquelles obres que afecten la 
configuració del carrer o espai públic, és a dir, obres de construcció de noves voreres 
o recorreguts peatonals, eixamplament de voreres o recorreguts peatonals existents, 
conversió en plataforma única. 

B. Per incloure en operacions de manteniment. Són obres puntuals que afecten a un 
determinat element urbà mal ubicat, mal dissenyat, malmès o inexistent. Per tant són 
obres de col·locació, reubicació, substitució, reposició o arranjament de qualsevol 
element urbà, excepte guals de vianants. 

C. Pròpies d’accessibilitat. Afecten als guals de vianants, com elements necessaris a 
incorporar per garantir l’accessibilitat. Són doncs, intervencions de construcció o 
col·locació, remodelació o substitució, arranjament o reposició i reubicació d’aquests 
elements. 

 
Evidentement, aquesta diferenciació no és rígida i qualsevol de les actuacions proposades 
pot ser inclosa puntualment en un o altre grup, tot i que actuacions dels grups B i C 
s’incorporaran habitualment a operacions de més envergadura mentre que modificacions de 
la configuració dels espais públics i dels carrers difícilment poden contemplar-se com 
intervencions de manteniment o pròpies d’accessibilitat. 
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B) VALORACIÓ 

 
Conseqüentment amb el que s’ha comentat en el punt anterior, la valoració econòmica  de 
les propostes defineix més un ordre de magnitud del que significaria aconseguir el nivell 
d’accessibilitat mínim previst reglamentàriament que no pas un cost real de l’obra a 
executar: s’avalua el cost de reposició dels dèficits en matèria d’accessibilitat. 
 
Així, la base de preus s’ha elaborat (Quadre 3.- Partides d’obra valorades) tenint en compte 
els següents criteris: 
 
 -Identificador. Cada partida d’obra s’ha assignat a un element urbà, primant la 
correlació amb el dèficit detectat respecta a criteris constructius. 
 
 -Descripció del concepte. El text respon més a l’explicació del dèficit que cal 
subsanar que no pas a la descripció constructiva de la partida. 
 
 -Preu unitari. Es fixa per unes condicions genèriques que defineixen un ordre de 
magnitud però no contempla les situacions particulars. 
 
L’avaluació de costos, com l’anàlisi del nivell d’accessibilitat, s’aborda des de diverses 
òptiques per poder apropar-se a l’ordre de magnitud d’intervencions molt diverses: 
actuacions puntuals, substitució d’elements urbans, reurbanització de trams de carrer, 
carrers sencers o itineraris, renovació de sectors urbans, etc. 
 
D’aquesta manera, dintre de l’anàlisi detallat dels trams de carrer i espais públics del 
VOLUM II.- Diagnosi: 2.1.- Anàlisi individualitzat dels trams de carrer, s’incorpora una 
proposta valorada de les actuacions mínimes per corregir els dèficits detectats en matèria 
d’accessibilitat a cada tram o espai analitzat, mentre que el VOLUM III.- Valoracions mostra 
globalment els costos agrupant les propostes d’acord amb dos criteris de quantificació: 
 

• Pressupost per carrers. Indicant el muntant pels diversos trams del carrer i per la 
totalitat del traçat, amb dos nivells de concreció: Resumit i amb detall d’elements. 

• Pressupost per sectors. Diferenciant entre els diferents sectors urbans en que s’ha 
dividit el municipi. Aquest està dividit en dos subapartats, prioritat 1 i prioritat 2.  Per 
alguns casos el pressupost total del sector es pren com a referència la valoració de 
la prioritat 2, per tractar-se de mostres més representatives. En altres casos es pren 
la mitja obtinguda de la prioritat 1 + la prioritat 2. 

 
De caire genèric es important aclarir que el Pla d’accessibilitat, tal i com el seu nom indica, 
s’encarrega de garantir una circulació correcta i per tant, el seu abast, en voreres de molta 
amplada, arriba únicament al primer 1,5m a tocar a façana, excepte als passos de vianants, 
on s’ha analitzat tota la superfície, des de vorada fins a façana. El motiu consisteix en què, 
l’anàlisi acurat de tota la superfície de vorera del municipi, comportaria una inversió molt 
més alta que la suma d’aquest Pla d’accessibilitat, aquesta seria una execució de 
manteniment, que no queda contemplada dintre del Pla. 
 
A més a més, no es tenen en compte el soterrament de les instal·lacions elèctrica o de 
telefonia, en tractar-se de instal·lacions que depenen exclusivament de companyia, i per 
tant, es fa impossible calcular l’abast de cada una de les actuacions, molt divergents en 
cada un dels carrers analitzats. Es per aquest motiu que, tot i que si s’ha analitzat  
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A continuació es detallarà l’ anàlisis fet de cada un dels barris o sectors, doncs sobre cada 
un d’ells el criteri d’anàlisi ha estat diferent i cal aclarir-los per tal que estiguin presents en la 
revisió del Pla i posteriors actualitzacions. 
 
El municipi s’ha subdividit segons el sector centre, residencial de la perifèria, zones 
industrials i forestals 
 

1. SECTOR CENTRE 
 
Dintre de les divisions fetes a Sant Cugat centre, existeixen dos sectors com Eixample sud i 
Nucli antic, sobre els que s’ha analitzat el 100%.  
 
Pel que fa a aquest últim i donada la seva integració dintre d’un nucli de vianants, 
principalment, s’han fet 3 valoracions. La primera d’elles consisteix en actuar sobre allò 
imprescindible per fer complir amb el codi d’accessibilitat, consistent en ampliar voreres, 
crear-ne de noves o reparar les existents; la segona opció contempla la urbanització sencera 
dels carrers convertint-lo en itinerari de vianants, integrant-lo en la resta del nucli antic, però 
mantenint les instal·lacions aèries al igual que estan en l’actualitat. La última opció i la que 
s’ajustaria més a la metodologia de reurbanitzacions que s’estan duent al nucli antic, 
consistiria en la urbanització complerta, amb soterrament o endreçat de les instal·lacions 
existents. Cal dir però, que de cara al pressupost general del municipi, s’inclou la proposta 1 
per ser la més estalviadora.  
 
La resta de barris del sector centre, s’han tractat segons la opció 1 del nucli antic, i es 
diferencien pel % analitzat entre uns i altres. 
 

2. ZONES INDUSTRIALS 
 
A les zones industrials de Baixador de Sant Joan Nord, Can Calopa, Can Magí i Can 
Fontanals, urbanitzats pràcticament en la seva totalitat, s’han seguit els mateixos criteris que 
a la resta de barris residencials, analitzant les voreres segons vies de prioritat 1 i 2. 

 
3. RESIDENCIAL SITUAT A LA  PERIFERIA 

 
El primer sector analitzat ha estat Mira-sol. Sobre aquest districte s’ha seguit el mateix criteri 
que a la majoria de sectors de Sant Cugat centre, analitzant un % de carrers, determinats 
segons les prioritats 1 i 2 estipulades. 
 
Al districte de la Floresta i les Planes, en tractar-se d’una zona on la major part del carrer 
tenen un fort desnivell d’entre el 12-20%, el codi d’accessibilitat no es fa d’aplicació, donat 
que en cap cas hi compliria. 
 
Tot i així es considera que encara no sigui accessible per cadires de rodes, les amplades de 
carrer s’han d’adaptar a allò que diu el Codi d’accessibilitat. La  
 
Analitzant aquests dos sectors, es pot observar la inviabilitat de creació de voreres, doncs es 
tracta d’un barri en el qual, pel creixement irregular que ha patit en el decurs dels anys, en 
molts casos no existeix regularitat en l’alineació de les façanes i per tant no es factible la 
creació de voreres, allà on no existeixen. 
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L’anàlisi fet en aquesta zona, avarca tota la superfície de vial, donada la impossibilitat de 
creació de voreres, cal buscar alternatives que donin garantia de seguretat i accessibilitat 
per als vianants.  
 
La proposta feta per aquesta zona consisteix en l’asfaltat de tot el sector (aproximadament el 
80% de la zona resta per asfaltar), sobre paviments de formigó existents i en mal estat, en la 
majoria dels casos; per tal de senyalitzar la circulació de vianants, es realitzarà el pintat 
d’una franja de 1m a dos bandes de la calçada, de manera que aquest sigui una zona de 
prioritat de vianants. A més a més, s’ha prevista el pintat d’un número important de pas de 
vianants que reforçaran la seguretat a les cruïlles.   
 
La valoració efectuada ha estat així a les Planes, però no a La Floresta, on està previst 
l’asfaltat complert de tot el sector en els propers anys 2014-2015 i, per tant, la valoració 
d’aquest sector únicament contempla el pintat de la franja de 1m a les dos bandes de la 
calçada i estimació de pintat de passos de vianants. Per al cas de la Floresta també es 
planteja altra opció (2), consistent en la formació o ampliació de les voreres existents, fet 
que comportaria una distribució del sistema viari i aparcaments, com a conseqüència de 
l’amplada dels vials existents.  
 
Als barris de  Can Cortès i Can Barata, tot i la seva situació, estan urbanitzats pràcticament 
en la seva totalitat. Per tant s’han seguit els mateixos criteris que a la resta de barris 
residencials, analitzant les voreres segons vies de prioritat 2. 
 

4. ZONES FORESTALS 
 
S’han considerat com a barris de zona Forestal els que es troben dins la zona forestal de 
Collserola, com són Can Borrull, Sol i Aire, Sant Medir i Mas Fortuny. 
 
En el cas dels barris que es troben dins l’ambit de la zona forestal de Collserola i que 
actualment no estan urbanitzats, no s’ha seguit el mateix criteri que en els barris de Zona 
Residencial. Aquest criteri s’ha establert en funció del barri i de l’estat actual dels carrers i 
voreres.  A continuació es detalla cadascún dels barris: 
 
Can Borrull: barri no urbanitzat, sense voreres, passos de vianants i calçada sense asfaltar. 
La idea plantejada és formigonar la calçada del carrer principal d’aquest barri, el Ptge. 
Aigües de Sabadell, aplicar formigó colorejat delimitant a banda i banda de la calçada 
l’itinerari de vianants d’1m d’amplada. 
 
Sol i Aire: aquest barri no està urbanitzat en quasi la seva totalitat, i allò que ho està es troba 
en molt mal estat de conservació. La sol·lució propasada consisteix en asfaltar els carrers 
del sector i ampliar el marge dels ja asfaltats, així com reparar allò que està en mal estat, per 
tal de realitzar un posterior pintat d’una franja de 1m de vianants, en tota la longitud de vials. 
  
Sant Medir: barri no urbanitzat que no disposa de carrers asfaltats ni de voreres i amb 
problemes d’accessibilitat.  
 
S’han valorat dues opcions per a la urbanització d’aquest barri, la primera opció és 
mitjançant l’aplicació de terra sòlida donat que es troba dins la zona forestal de Collserola i 
es considera la opció més adecuada. L’altra opció consisteix en l’asfaltat de tot el barri i 
posterior pintat de la franja senyalitzadora de 1m. 
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Mas Fortuny: barri no urbanitat que no disposa de carrers asfaltats ni de voreres i amb 
problemas d’accessibilitat.  
 
Analitzat tot el barri s’ha considerat que la millor opció és l’aplicació de terra sòlida en tot el 
barri donat que ja té algun carrer d’aquest tipus i amb la finalitat d’unificar el mateix criteri en 
tot mateix barri. 
 
 
 
 
 
A les zones analitzades, sobre les que s’ha tingut en compte l’asfaltat de tot el sector 
(excepte el districte de les Planes, on ja tenim una base de formigó en gran part dels 
carrers), cal indicar que s’ha pressupostat l’excavació i posterior aplicació de subbase de tot-
ú, essent possible utilitzar el paviment existent ja consolidat com a subbase. Aquest fet, 
únicamente es podrà garantir un cop iniciades les obres, i es realitzin les probes necessàries 
per laboratori autoritzat, que determinin les característiques del terreny existent, vàlid o no 
com a base de pavimentació. 
 
Les valoracions fetes sobre els barris analitzats completament, amb solució proposada de 
plataforma única, com poden ser Can Borrull, Sol i Aire, Sant Medir…, aquesta valoració 
serà idèntica a la que s’inclourà al Pla de Calçades, elaborat pel Servei de Manteniment 
Municipal al gener de 2014, donat que l’actuació a realitzar contempla la renovació de tot el 
vial. 
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QUADRE 1 : ELEMENTS URBANS DE L’ESPAI PÚBLIC 
 

ELEMENTS D’URBANITZACIÓ 
 

GRUP A:                                         

ELEMENTS COMUNS 
D'URBANITZACIÓ              

A1 GUAL PER A VIANANTS 

A1.1 Gual de vianants mal rebaixat 

A1.2 Gual de viannats mal ubicat 

A1.3 Gual de vianants mal dissenyat 

A1.4 Gual inexistent 

A1.4.a Inexistència de pas de vianants 

A1.5 Gual de vianants mal ubicat 

A1.6 Gual de vianants mal dissenyat 

  

GRUP V: ITINERARI                                                      

V1 PAVIMENT 

V1.1 Vorera estreta (< 0,9m) 

V1.2 Paviment malmès 

V1.3 Inexistència de vorera 

V1.3.a Inexistència de recorregut de vianants (pintat) 

V1.4 Escocell 

  

  

GRUP A:                                       

BARRERES ARQUITECTONIQUES 

B1 GUAL PER A VIANANTS 

B1.1 Pal d'instal·lació aèrea 

B1.2 Bàcul, columna i aplicacions 

B1.3 Senyal de trànsit 

B1.4 Graó 

B1.4 Rampa 

B1.4 Escala 

B1.4 Reixa 

B1.4 Banc 

B1.4 Armari d'instal·lacions 

B1.4 Tensor 

B1.4 Hidrant 

B1.4 Monumment 

B1.4 Jardinera 

B1.4 Vetllador 

B1.4 Piló 

B1.5 Arbre 
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GRUP C: CALÇADES                                                     

C1 PAVIMENT DE CALÇADA 

C1.1 Asfaltat de calçada 

C1.1.a Excavació caixa de paviment 

C1.1.b Anivellacio caixa de paviment 

C1.2 Aplicació de terra sòlida 

C1.3 Formigonat de calçada 

C1.4 Reparació paviment asfalt 
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QUADRE 2 : NORMATIVA 
 

 

GUALS DE VIANNATS ADAPTATS 
 

 

 

 

 

A1 GUAL DE VIANANTS ADAPTAT TRAM:  

PTRE REQUERIMENT NORMATIU SITUACIÓ ACTUAL 
    

G-1 L'amplada lliure mínima es de 1,8m.   

G-2 
La vorera del gual s'enrasa amb la calçada. Els cantells s'arrodoneixen 
o s'aixamfranen a 45 graus.    

G-3 

Els punts de creuament entre el itinerari de vianants i l'itinerari 
vehicular, quan estan al mateix nivell, es senyalitzaran mitjançant una 
franja de 0,60m de fons de paviment tàctil indicador de botons que 
ocupi tota la zona reservada al itinerari de vianants.   

CARACTERÍSTIQUES 
GENERALS 

G-4 
Per a facilitar la orientació adequada de creuament es col·locarà una 
altre franja de paviment indicador direccional de 0,8m d'ample entre la 
línea de façana i el paviment tàctil indicador de botons. 

  
    

G-5 Les pendents longitudinals màximes dels plans inclinats seran del 10 
% per a trams de fins a 2m i del 8% per a trams de fins a 2,5m. 

  

PENDENTS 

G-6 La pendent transversal màxima serà en tots els casos del 2%.   
    
OBSERVACIONS/RECOMANACIONS: 
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RAMPA ADAPTADA 
 

B1.4 RAMPA ADAPTADA TRAM:  

PTRE REQUERIMENT NORMATIU SITUACIÓ ACTUAL 

    
R-1 L'amplada lliure mínima es de 1,8m.   

R-2 
La llargada de cada tram de rampa ha de ser com a màxim de 
10m.   

R-3 

Es col·locaran franges de paviment tàctil indicador de tipus 
direccional, en ambdós extrems de la rampa i en sentit transversal 
al transit de vianants. L'amplada de les franges coincidirà amb el 
de la rampa i tindrà una llargada de 1,20m.   

CARACTERÍSTIQUES 
GENERALS 

R-4 
Al principi i final de la rampa haurà d'existir un espai de la mateixa 
amplada i una profunditat mínima de 1,50m lliure d'obstacles, que 
no envaeixi el itinerari de vianants accessible.   

    

R-5 El pendent longitudinal màxim serà del 10% per a trams de fins als 
3m de longitud i del 8% per a trams de fins a 10m de longitud.   PENDENTS 

R-6 El pendent transversal màxima serà del 2%.   
    

REPLANS R-7 
Els replans situats entre plans d'una rampa tindran el mateix ample 
que aquesta, i una profunditat mínima de 1,80m quan existeixi un 
canvi de direcció entre trams; o 1,50m quan els trams es 
desenvolupin en direcció recta.   

    

R-8 

Es col·locaran passamans a ambos costats de la rampa. Seran 
continus i s'allargaran 30cm més enllà del final de cada tram. 
Tindran una altura mínima de 0,90m quan la diferencia de cota que 
protegeixin sigui menor a 6 m i de 1,10m en els demés casos.  

  

R-9 
Tindran una secció de disseny ergonòmic amb un ample d' 
adherència entre 4,5cm i 5cm de diàmetre. En cap cas hi hauran 
cantons vius.    

R-10 
Estaran separats del paràmetre vertical al menys 4cm, el sistema 
de subjecció serà ferm i no haurà d'inferir el pas continu  de la mà 
en tot el seu recorregut.    

BARANES, 
PASSAMANS 

R-11 
Quan una rampa tingui un ample superior a 4m, disposarà d'un 
passamà doble central,  que la seva altura de col·locació estarà 
compresa , en el passamà superior, entre 0,95 i 1,05m, i en el 
inferior, entre 0,65 i 0,75m.    

    
OBSERVACIONS/RECOMANACIONS: 
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ESCALES ADAPTADES 
 

B1.4 ESCALES ADAPTADES TRAM:  

PTRE REQUERIMENT NORMATIU SITUACIÓ ACTUAL 
    

E-1 L'amplada útil de pas és 1,20m, com a mínim.   

E-2 
El nombre de graons seguits sense replà intermedi ha de ser de 3 
com a mínim i de 12 com a màxim.   

E-3 
Es senyalitzaran els extrems de l'escala mitjançant l'ús d'una franja 
de paviment tàctil indicador direccional col·locat en sentit 
transversal a la marxa.   

CARACTERÍSTIQUES 
GENERALS 

E-4 La seva directriu serà preferiblement recta.   
    

E-5 
Els graons han de tenir una estesa mínima de 30cm i una alçada 
màxima de 16 cm. En tot cas, l'estesa i l'alçada compliran la relació 
següent: 54cm ≤ 2C + H ≤ 70cm.   

E-6 L'angle format per l’estesa i l'alçada serà major o igual a 75° i 
menor o igual a 90°.   

GRAONS 

E-7 
Cada graó es senyalitzarà en tota la seva longitud amb una banda 
de 5 cm d'amplada enrasada amb l’estesa i situada a 3 cm de la 
vora, que contrarestarà en textura i color amb el paviment del graó.    

    

REPLANS E-8 Els replans situats entre els trams de l'escala tindran el mateix 
ample que aquesta, i una profunditat mínima d'1,20m.    

    

E-9 

Es col·locaran passamans a ambos costats de l'escala. Seran 
continus i s'allargaran 30cm més enllà del final de cada tram. 
Tindran una altura mínima de 0,90m quan la diferencia de cota que 
protegeixin sigui menor a 6m i de 1,10m en els demés casos.  

  

E-10 
Tindran una secció de disseny ergonòmic amb un ample d' 
adherència entre 4,5cm i 5cm de diàmetre. En cap cas hi hauran 
cantons vius.    

E-11 
Estaran separats del paràmetre vertical al menys 4cm, el sistema 
de subjecció serà ferm i no haurà d'inferir el pas continu  de la mà 
en tot el seu recorregut.    

BARANES, 
PASSAMANS 

E-12 
Quan una escala tingui un ample superior a 4 m, disposarà d'un 
passamà doble central,  que la seva altura de col·locació estarà 
compresa , en el passamà superior, entre 0,95 i 1,05m, i en el 
inferior, entre 0,65 i 0,75m.    

    
OBSERVACIONS/RECOMANACIONS: 
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QUADRE 3. PARTIDES D’OBRA VALORADES  

 

 

ASSIGNACIÓ DE PARTIDES D’OBRES ALS ELEMENTS URBANS 
 

Identificador Descripció del concepte Preu € Ass.als codis 

A.1-01  ut 

Un rebaix i enrasament del gual amb la calçada i una 

col·locació de botons i/o guies en aquest. 554,79 € A1.1 

A.1-02  ut 

Modificació del pintat del pas de vianants a calçada 

per encarar-lo amb el gual de vianants existent. 325,08 € A1.2 

A.1-03  ut 

Col·locació de banda de panot estriat i de botons per 

senyalitzar el gual de vianants existent. 150,25 € A1.3(b+g) 

A.1-04  ut 

Col·locació de banda de panot estriat  per senyalitzar 

el gual de vianants existent. 40,61 € A1.3(g) 

A.1-05  ut 

Col·locació de banda de botons per senyalitzar el gual 

de vianants existent. 109,64 € A1.3(b) 

A.1-06  ut Reconstrucció total del gual de vianants 704,00 € A1.4 

A.1-06  ut Pintat del pas de vianants. 61,74 € A1.4.a 

    

    

Identificador Descripció del concepte Preu € Ass.als codis 

V.1-01  ml 

Ampliació de vorera de panot en un màxim de 40cm 

d'amplada, amb rigola i vorada de formigó, inclosa 

part proporcional de demolició i reconstrucció de 

vorada. 75,83 € V1.1 

V.1-02  m2 

Substitució o reposició de paviment de vorera de 

panot, malmès o mal dissenyat. 51,32 € V1.2 

V.1-03  ml 

Construcció de recorregut de vianants d'una amplada 

mínima de pas de 0,9m, un pendent longitudinal 

màxim del 8 % i transversal del 2 % amb paviment 

compacte, antilliscant i sense regruixos. 99,10 € V1.3 

V.1-03.a ml  

Pintat de franja continua de delimitació de recorregut 

de vianants de 15cm de gruix delimitant una amplada 

de pas d'1m, amb pintura reflectora vermella a un 

costat de la calçada. 8,95 € V1.3.a 

V.1-04  ut 

Col·locació de paviment drenant en un escocell de 

dimensions aproximades de 1,20x0,8 m. 102,54 € V1.4 

    

    

Identificador Descripció del concepte Preu € Ass.als codis 

B.1-01  ut Un desplaçament del pal d'instal·lació aèria. Només 

obra civil i reposició del paviment a l'emplaçament 

inicial. no valorat B1.1 

B.1-02  ut Desplaçament de bàcul o columna d'enllumenat i 

arranjament del paviment a l'emplaçament inicial.  330,66 € B1.2 

B.1-03  ut Un desplaçament de senyal de trànsit i arrenjament 

del paviment a l'emplaçament inicial. 73,00 € B1.3 
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B.1-04  m2 Enderroc del graó existent i substitució per paviment 

igual al circumdant donant continuitat al pendent de 

l'itinerari peatonal, eliminant qualsevol ressalt o 

discontinuïtat. 69,14 € B1.4(*) 

B.1-04  ut Una substitució de reixa de forats inadequats. 61,33 € B1.4(*) 

B.1-04  ml Demolició de rampa existent malmesa o mal 

dissenyada per una d'adaptada d'una amplada mínima 

de pas de 0,90m i paviment antilliscant, amb part 

proporcional de barana i/o passamà. 194,14 € B1.4(*) 

B.1-06  ml Col·locació de passamà adaptat a graó aïllat i 

col·locació de panot guia. 66,00 € B1.4(*) 

B.1-07  ml Col·locació de panot ratllat per a la senyalització de la 

presència de l'escala. 50,76 € B1.4(*) 

B.1-08  ut Substitució de banc de disseny inadequat per un 

model adaptat amb reposabraços i respatller. 205,00 € B1.4(*) 

B.1-09  ut Desplaçament d'armari d'instal·lacions i reposició del 

paviment a l'emplaçament inicial. no valorat B1.4(*) 

B.1-10  ut Substitució del tensor d'un pal d'instal·lació per un 

d'adaptat per deixar una altura lliure de 2,20 m. no valorat B1.4(*) 

B.1-11  ut Desplaçament de l' hidrant i reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 793,54 € B1.4(*) 

B.1-12  ut Substitució de monument de menys de 0,8 m d'alçada 

per un d'adaptat. 12,79 € B1.4(*) 

B.1-13  ut Desplaçament de la jardinera. 82,00 € B1.4(*) 

B.1-14  ut Substitució de vetllador per un altre que garanteixi 

una altura lliure de pas de 2,20 m. 100,00 € B1.4(*) 

B.1-15  ut Substitució de piló de menys de 0,8 m d'alçada per un 

d'adaptat. 72,48 € B1.4(*) 

B.1-16  ut Un desplaçament d'arbre i pavimentat del buit del 

antic escocell. 226,83 € B1.4(*) 

    

    

Identificador Descripció del concepte Preu € Ass.als codis 

C1.1 m² Neteja manual de superfície a tractar. Reg de 

superfície amb emulsió ECR, pavimentació amb 

emulsió bituminosa tipus V.a. o D-12 fins a 5 cm i 

retirada de les terres o paviment actual a abocador 

autoritzat. 10,29 € C1.1 

C1.1 m² Reg d'emprimació. Subministrament, estesa i 

compactat de mescla bituminosa en calent, tipus MBC 

S-20 CAL 7 cm. 
8,13 € C1.1 

C1.1 m² Reg d'adherència. Subministrament, estesa i 

compactat de mescal bituminosa en calent tipus MBC 

D-12 GR 5 cm 

6,98 € C1.1 
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C1.1 m² Sub-base de tot-u reciclat,tipus z-2 segons pg-3,  amb 

estesa i piconatge del material al 98% del pm.  

incloent-hi espais petits i formació de pendents 

amidament sobre perfil.  

22,56 € C1.1 

C1.1.a m² Excavació i càrrega de terra per a caixa de 

pavimentació de 10cm amb mitjans mecànics i 

transport de terres sobrants a l'abocador autoritzat, 

amb camió, inclou canon d'abocament i certificat 

d'abocament.Inclou neteja prèvia de la superfície.  
10,25 € C1.1.a 

C1.1.b m³ Repàs, anivellació i piconatge d´esplanada o caixa de 

paviment, amb compactació del 98% pm.aquest preu 

inclou les actuacións de petit amidament i/o baix 

rendiment.  
2,19 € C1.1.b 

C1.2 m² Aplicació de 15cm de terra sòlida per a formació de 

paviment de terra estabilitzadaamb STABILSANA 160 

26,12 € C1.2 

C1.3 m³ Aplicació de base de formigo hm-20-b/20-i, de 20cm 

de gruix abocat amb qualsevol mitjà, amb estesa i 

vibratge manual, amb acabat reglejat, i curat. Inclou 

p.p. de formació de tall per a junts de treball i 

formació de pendents i encofrat del mateix allà on 

calgui. 76,52 € C1.3 

C1.4 m³ Tall i demolició de la superfície d’asfalt a tractar, 

ampliant 1m de calçada a banda i banda. Neteja 

manual de superfície a tractar. Reg de superfície amb 

emulsió ECR. Pavimentació amb emulsió bituminosa 

tipus V.a o D-12 fins a 5cm. Retirada de les terres o 

paviment actual a abocador autoritzat.  

12,58 € C1.4 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

            

 

 

 

 

 

CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE L’ EDIFICACIÓ 

TREBALL FI DE GRAU 

 

 

 

“El Pla d’accessibilitat com a eina de treball” 

 

 

ANNEX 2 : VOLUM II, VALORACIONS I PRESSUPOST 

PLA ACCESSIBILITAT SANT CUGAT DEL VALLÉS 

 

 

 

 

 

 

 

Projectista:   Araceli Belmonte Gálvez 

Tutora: Marta Batlle 

Convocatòria: Febrer 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLUM II: VALORACIONS 

PLA ACCESSIBILITAT SANT CUGAT DEL VALLÈS 

 

 

DESEMBRE 2013 



 

 

 

 
VOLUM II – VALORACIONS 
 
Conté l’anàlisi econòmic de les propostes del Pla agrupades per barris 
 
 CAPÍTOL 2.1.- Pressupost per barris  
 CAPÍTOL 2.2.- Full resum pressupost  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Índex 
 
CAPÍTOL 2.1.-Pressupost per barris 
 
2.1.1. Barris Zona RESIDENCIAL 
 

1. Eixample Sud 
2. El Coll 
3.Torreblanca 
4. Sant Francesc 
5. Coll Favà 
6. Sant Domènech 
7. Parc Central 
8. El Colomer 
9. Pla de la Pagesa 
10. Nucli Antic 
11. Can Majó 
15. Turó de Can Mates – Cta. Vallvidrera 
16. Turó de Can Mates Est 
19. Can Trabal 

 
2.1.2. Barris Zona RESIDENCIAL PERIFÈRICA 
 
  19. Mira-sol 
 20. La Floresta 
 21. Les Planes 
 22. Can Barata 
 28. Can Cortés 
 
2.1.3. Barris Zona ACTIVITAT ECONÒMICA 
 

12. Volpelleres 
13. Can Canyameres 
14. La Guinardera – Sant Mamet 
17. Can Fontanals 
23. Baixador Sant Joan Nord 
24. Can Magí 
25. Can Calopa 

 
2.1.4. Barris Zona FORESTAL 
 
 26. Sol i Aire 
 27. Can Borrull 
 29. Sant Medir 
 30. Mas Fortuny 
 
CAPÍTOL 2.2.-Full resum pressupost 
 
 2.2.1. Resum del pressupost per barris 
 2.2.2. Resum del pressupost per sectors 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTOL 2.1.- Pressupost per barris 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1. Barris Zona RESIDENCIAL 
 
 



Prioritat 1

Avinguda Pla del Vinyet

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i/o de botons per senyalitzar 

el gual de vianants existent. 28 75,13 € 2.103,50 €

B1.4 Tensor d'un pal d'instal·lació ut

Substitució del tensor d'un pal 

d'instal·lació per un d'adaptat per 

deixar una altura lliure de 2,20 m. 1 0,00 € 0,00 €

B1.4 Banc ut

Substitució de banc de disseny 

inadequat per un model adaptat 

amb reposabraços i respatller. 1 205,00 € 205,00 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 2,64 51,32 € 135,48 €

Total Carrer 2.443,98 €

Rambla Riabatallada

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual 

amb la calçada i una col·locació de 

botons i/o guies en aquest. 3 554,79 € 1.664,37 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i/o de botons per senyalitzar 

el gual de vianants existent. 8 75,13 € 601,00 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 2,36 51,32 € 121,12 €

Total Carrer 2.386,49 €

Avinguda de Gràcia

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual 

amb la calçada i una col·locació de 

botons i/o guies en aquest. 2 554,79 € 1.109,58 €

A1.2 Gual de vianants ut

Modificació del pintat del pas de 

vianants a calçada per encarar-lo 

amb el gual de vianants existent. 2 325,08 € 650,16 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i/o de botons per senyalitzar 

el gual de vianants existent. 28 75,13 € 2.103,50 €

Total Carrer 3.863,24 €

Carrer Llaceres

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual 

amb la calçada i una col·locació de 

botons i/o guies en aquest. 7 554,79 € 3.883,53 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i/o de botons per senyalitzar 

el gual de vianants existent. 6 75,13 € 450,75 €

B1.1 Pal d'instal·lació aèria ut

Un desplaçament del pal 

d'instal·lació aèria. Només obra civil 

i reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 1 0,00 € 0,00 €

B1.5 Arbre ut

Un desplaçament d'arbre i 

pavimentat del buit del antic 

escocell. 17 226,83 € 3.856,11 €

                                                    PRESSUPOST EIXAMPLE SUD



CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

V1.3 Vorera ml

Construcció de recorregut de 

vianants d'una amplada mínima de 

pas de 0,9m, un pendent 

longitudinal màxim del 8 % i 

transversal del 2 % amb paviment 

compacte, antilliscant i sense 

regruixos. 133 99,10 € 13.180,30 €

Total Carrer 21.370,69 €

Total Prioritat 1 30.064,40 €

Prioritat 2

Carrer dos de Maig

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i/o de botons per senyalitzar 

el gual de vianants existent. 8 75,13 € 601,00 €

B1.4 Graó m2

Enderroc del graó existent i 

substitució per paviment igual al 

circumdant donant continuitat al 

pendent de l'itinerari peatonal, 

eliminant qualsevol ressalt o 1 69,14 € 69,14 €

B1.4 Reixa ut

Una substitució de reixa de forats 

inadequats. 1 61,33 € 61,33 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 0,24 51,32 € 12,32 €

Total Carrer 743,79 €

Rambla Mora

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

B1.4 Rampa ml

Demolició de rampa existent 

malmesa o mal dissenyada per una 

d'adaptada d'una amplada mínima 

de pas de 0,90m i paviment 

antilliscant, amb part proporcional 

de barana i/o passamà. 25 194,14 € 4.853,50 €

B1.4 Escala ml

Col·locació de passamà adaptat a 

graó aïllat i col·locació de panot 

guia. 5 66,00 € 330,00 €

B1.4 Banc ut

Substitució de banc de disseny 

inadequat per un model adaptat 

amb reposabraços i respatller. 9 205,00 € 1.845,00 €

Total Carrer 7.028,50 €

Carrer Sant Josep

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

B1.2 Fanal ut

Desplaçament de bàcul o columna 

d'enllumenat i arranjament del 

paviment a l'emplaçament inicial. 8 330,66 € 2.645,28 €

B1.3 Senyal de trànsit ut

Un dedsplaçament de senyal de 

trànsit i arrenjament del paviment a 

l'emplaçament inicial. 1 73,00 € 73,00 €

V1.4 Escocells ut

Col·locació de paviment drenant en 

un escocell de dimensions 

aproximades de 1,20x0,8 m i 

demolició de 2m² paviment de 

panot al voltant de l'escocell. 14 260,31 € 3.644,34 €

Total Carrer 6.362,62 €

Carrer Santa Tresa 

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

B1.2 Fanal ut

Desplaçament de bàcul o columna 

d'enllumenat i arranjament del 

paviment a l'emplaçament inicial. 7 330,66 € 2.314,62 €



CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

B1.4 Armari d'instal·lacions ut

Desplaçament d'armari 

d'instal·lacions i reposició del 

paviment a l'emplaçament inicial. 1 0,00 € 0,00 €

Total Carrer 2.314,62 €

Carrer Sant Salvador

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

B1.4 Banc ut

Substitució de banc de disseny 

inadequat per un model adaptat 

amb reposabraços i respatller. 5 205,00 € 1.025,00 €

Total Carrer 1.025,00 €

Carrer Cèsar Martinell

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 2,24 51,32 € 114,96 €

Total Carrer 114,96 €

Carrer Mariné

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual 

amb la calçada i una col·locació de 

botons i/o guies en aquest. 3 554,79 € 1.664,37 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i/o de botons per senyalitzar 

el gual de vianants existent. 9 75,13 € 676,13 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 2,34 51,32 € 120,09 €

V1.4 Escocells ut

Col·locació de paviment drenant en 

un escocell de dimensions 

aproximades de 1,20x0,8 m i 

demolició de 2m² paviment de 

panot al voltant de l'escocell. 75 260,31 € 19.523,25 €

Total Carrer 21.983,83 €

Carrer Joan Oliver

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual 

amb la calçada i una col·locació de 

botons i/o guies en aquest. 5 554,79 € 2.773,95 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i/o de botons per senyalitzar 

el gual de vianants existent. 9 75,13 € 676,13 €

B1.2 Fanal ut

Desplaçament de bàcul o columna 

d'enllumenat i arranjament del 

paviment a l'emplaçament inicial. 7 330,66 € 2.314,62 €

V1.4 Escocells ut

Col·locació de paviment drenant en 

un escocell de dimensions 

aproximades de 1,20x0,8 m i 

demolició de 2m² paviment de 

panot al voltant de l'escocell. 44 260,31 € 11.453,64 €

Total Carrer 17.218,34 €

Carrer Santa Tresa

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

B1.4 Banc ut

Substitució de banc de disseny 

inadequat per un model adaptat 

amb reposabraços i respatller. 6 205,00 € 1.230,00 €



CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 2,2 51,32 € 112,90 €

Total Carrer 1.342,90 €

Total Prioritat 2 58.134,56 €

Totalitat de la zona ( resta fins analitzar 100%, exclou Prioritat 1 i Prioritat 2)

Total

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual 

amb la calçada i una col·locació de 

botons i/o guies en aquest. 145 554,79 € 80.444,55 €

4 554,79 € 2.219,16 €

A1.2 Gual de vianants ut

Modificació del pintat del pas de 

vianants a calçada per encarar-lo 

amb el gual de vianants existent. 2 325,08 € 650,16 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i/o de botons per senyalitzar 

el gual de vianants existent. 178 75,13 € 13.372,25 €

A1.4 Gual per a vianants ut

Reconstrucció total del gual de 

vianants 4 704,00 € 2.816,00 €

B1.1 Pal d'instal·lació aèria ut

Un desplaçament del pal 

d'instal·lació aèria. Només obra civil 

i reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 61 0,00 € 0,00 €

B1.2 Fanal ut

Desplaçament de bàcul o columna 

d'enllumenat i arranjament del 

paviment a l'emplaçament inicial. 137 330,66 € 45.300,42 €

B1.3 Senyal de trànsit ut

Un desplaçament de senyal de 

trànsit i arrenjament del paviment a 

l'emplaçament inicial. 14 73,00 € 1.022,00 €

B1.4 Graó m2

Enderroc del graó existent i 

substitució per paviment igual al 

circumdant donant continuitat al 

pendent de l'itinerari peatonal, 

eliminant qualsevol ressalt o 

discontinuïtat. 2 69,14 € 138,28 €

B1.4 Reixa ut

Una substitució de reixa de forats 

inadequats. 1 61,33 € 61,33 €

B1.4 Rampa ml

Demolició de rampa existent 

malmesa o mal dissenyada per una 

d'adaptada d'una amplada mínima 

de pas de 0,90m i paviment 

antilliscant, amb part proporcional 

de barana i/o passamà. 25 194,14 € 4.853,50 €

B1.4 Escala ml

Col·locació de passamà adaptat a 

graó aïllat i col·locació de panot 

guia. 5 66,00 € 330,00 €

B1.4 Banc ut

Substitució de banc de disseny 

inadequat per un model adaptat 

amb reposabraços i respatller. 17 205,00 € 3.485,00 €

B1.4 Armari d'instal·lacions ut

Desplaçament d'armari 

d'instal·lacions i reposició del 

paviment a l'emplaçament inicial. 1 0,00 € 0,00 €

B1.4 Tensor d'un pal d'instal·lació ut

Substitució del tensor d'un pal 

d'instal·lació per un d'adaptat per 

deixar una altura lliure de 2,20 m. 1 0,00 € 0,00 €

B1.5 Arbre ut

Un desplaçament d'arbre i 

pavimentat del buit del antic 

escocell. 50 226,83 € 11.341,50 €

V1.1 Vorera ml

Ampliació de vorera de panot en un 

màxim de 0,4m d'amplada, amb 

rigola i vorada de formigó, inclosa 

part proporcional de demolició i 

reconstrucció de vorada. 240,44 75,83 € 18.232,57 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 206,07 51,32 € 10.575,51 €



CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

V1.2 Vorera ml

Substitució o reposició de bordons, 

malmesos o mal dissenyats. 3 51,29 € 153,87 €

V1.3 Vorera ml

Construcció de recorregut de 

vianants d'una amplada mínima de 

pas de 0,9m, un pendent 

longitudinal màxim del 8 % i 

transversal del 2 % amb paviment 

compacte, antilliscant i sense 

regruixos. 480,83 99,10 € 47.650,25 €

V1.4 Escocells ut

Col·locació de paviment drenant en 

un escocell de dimensions 

aproximades de 1,20x0,8 m i 

demolició de 2m² paviment de 

panot al voltant de l'escocell. 254 230,61 € 58.574,94 €

Total Zona 301.221,29 €



Prioritat 1

Passeig Francesc  Macià

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i/o de botons per senyalitzar 

el gual de vianants existent. 26 75,13 € 1.953,25 €

B1.4 Reixa ut

Una substitució de reixa de forats 

inadequats. 1 61,33 € 61,33 €

B1.4 Banc ut

Substitució de banc de disseny 

inadequat per un model adaptat 

amb reposabraços i respatller. 8 205,00 € 1.640,00 €

B1.4 Escala ml

Col·locació de panot guia per a 

senyalitzar l'escala. 7 50,76 € 355,32 €

Total Carrer 4.009,90 €

Passeig Torre Blanca

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual 

amb la calçada i una col·locació de 

botons i/o guies en aquest. 2 444,16 € 888,32 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i/o de botons per senyalitzar 

el gual de vianants existent. 28 75,13 € 2.103,50 €

B1.1 Pal d'instal·lació aèria ut

Un desplaçament del pal 

d'instal·lació aèria. Només obra civil 

i reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 1 0,00 € 0,00 €

B1.3 Senyal de trànsit ut

Un dedsplaçament de senyal de 

trànsit i arrenjament del paviment a 

l'emplaçament inicial. 1 73,00 € 73,00 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 6,4 51,32 € 328,45 €

V1.3 Vorera ml

Construcció de recorregut de 

vianants d'una amplada mínima de 

pas de 0,9m, un pendent 

longitudinal màxim del 8 % i 

transversal del 2 % amb paviment 

compacte, antilliscant i sense 

regruixos. 8 99,10 € 792,80 €

Total Carrer 4.186,07 €

Avinguda de Ragull

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i/o de botons per senyalitzar 

el gual de vianants existent. 2 75,13 € 150,25 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 0,8 51,32 € 41,06 €

Total Carrer 191,31 €

Rambla del Celler

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i/o de botons per senyalitzar 

el gual de vianants existent. 14 75,13 € 1.051,75 €

B1.4 Reixa ut

Una substitució de reixa de forats 

inadequats. 1 61,33 € 61,33 €

Total Carrer 1.113,08 €

Total Prioritat 1 9.500,35 €

Prioritat 2

Carrer de l'Abat Guillem d'Avinyó 

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i/o de botons per senyalitzar 

el gual de vianants existent. 2 75,13 € 150,25 €

                                                    PRESSUPOST EL COLL



CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

B1.3 Senyal de trànsit ut

Un dedsplaçament de senyal de 

trànsit i arrenjament del paviment a 

l'emplaçament inicial. 1 73,00 € 73,00 €

B1.4 Reixa ut

Una substitució de reixa de forats 

inadequats. 1 61,33 € 61,33 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 6 51,32 € 307,92 €

Total Carrer 592,50 €

Avinguda Ragull

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual 

amb la calçada i una col·locació de 

botons i/o guies en aquest. 1 444,16 € 444,16 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i/o de botons per senyalitzar 

el gual de vianants existent. 9 75,13 € 676,13 €

B1.1 Pal d'instal·lació aèria ut

Un desplaçament del pal 

d'instal·lació aèria. Només obra civil 

i reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 3 0,00 € 0,00 €

B1.2 Fanal ut

Desplaçament de bàcul o columna 

d'enllumenat i arranjament del 

paviment a l'emplaçament inicial. 2 330,66 € 661,32 €

V1.1 Vorera ml

Ampliació de vorera de panot en un 

màxim de 0,4 d'amplada, amb rigola 

i vorada de formigó, inclosa part 

proporcional de demolició i 

reconstrucció de vorada. 41 75,83 € 3.109,03 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 0,64 51,32 € 32,84 €

V1.3 Vorera ml

Construcció de recorregut de 

vianants d'una amplada mínima de 

pas de 0,9m, un pendent 

longitudinal màxim del 8 % i 

transversal del 2 % amb paviment 

compacte, antilliscant i sense 

regruixos. 4 99,10 € 396,40 €

Total Carrer 5.319,88 €

Carrer de la Creu

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i/o de botons per senyalitzar 

el gual de vianants existent. 8 75,13 € 601,00 €

Total Carrer 601,00 €

Avinguda Cerdanyola

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i/o de botons per senyalitzar 

el gual de vianants existent. 14 75,13 € 1.051,75 €

Total Carrer 1.051,75 €

Total Prioritat 2 7.565,13 €

Total Sector el Coll 17.065,48 €



Prioritat 1

Avinguda Pla del Vinyet

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaixement i enrasament del 

gual amb la calzada i una 

col·locació de botons i/o guies en 

aquest. 4 554,79 € 2.219,16 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i/o de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 22 75,13 € 1.652,75 €

B1.4 Banc ut

Substitució de banc de disseny 

inadequat per un model adaptat 

amb reposabraços i respatller. 15 205,00 € 3.075,00 €

B1.5 Arbre ut

Un desplaçament d'arbre i 

pavimentat del buit del antic 

escocell. 68 226,83 € 15.424,44 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de 

paviment de vorera de panot, 

malmès o mal dissenyat. 1 51,29 € 51,29 €

Total Carrer 22.422,64 €

Carrer Puig i Cadafalch

CODI Amidament Descripció ut preu ut preu tot

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i/o de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 35 75,13 € 2.629,38 €

B1.4 Banc ut

Substitució de banc de disseny 

inadequat per un model adaptat 

amb reposabraços i respatller. 36 205,00 € 7.380,00 €

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 

0,8 m d'alçada per un d'adaptat. 9 550,00 € 665,11 €

Total Carrer 10.674,49 €

Avinguda de les Corts Catalanes

CODI Amidament Descripció ut preu ut preu tot

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i/o de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 6 75,13 € 450,75 €

B1.4 Illot Intermedi ut

Recontrucció d'un illot intermedi 

totalment adaptat. 1 40,61 € 40,61 €

B1.5 Arbre ut

Un desplaçament d'arbre i 

pavimentat del buit del antic 

escocell. 28 226,83 € 6.351,24 €

Total Carrer 6.842,60 €

Avinguda Torre Blanca

CODI Amidament Descripció ut preu ut preu tot

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i/o de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 9 75,13 € 676,13 €

                                                    PRESSUPOST TORREBLANCA



CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

B1.4 Reixa ut

Una substitució de reixa de forats 

inadequats. 1 61,33 € 61,33 €

Total Carrer 737,46 €

Total Prioritat 1 40.677,18 €

Prioritat 2

Carrer Elies Rogent

CODI Amidament Descripció ut preu ut preu tot

B1.4 Escala ml

Col·locació de passamà adaptat a 

graó aïllat. 2 66,00 € 132,00 €

B1.4 Escala ml

Col·locació de panot guia per a 

senyalitzar l'escala. 4 50,76 € 203,04 €

Total Carrer 335,04 €

Carrer Pau Casals

CODI Amidament Descripció ut preu ut preu tot

B1.4 Graó m2

Enderroc del graó existent i 

substitució per paviment igual al 

circumdant donant continuitat al 

pendent de l'itinerari peatonal, 

eliminant qualsevol ressalt o 

discontinuïtat. 27,2 69,14 € 1.880,61 €

Total Carrer 1.880,61 €

Total Prioritat 2 2.215,65 €

Total sector Torreblanca (analitzat) 42.892,83 €



Prioritat 1

Carrer Joan XXIII

CODI Unitat Descripció Amidmament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 1 554,79 € 554,79 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot estriat 

i de botons per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 1 150,25 € 150,25 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot estriat 

per senyalitzar el gual de vianants 

existent. 18 40,61 € 730,98 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 2 109,64 € 219,28 €

B1.4 Vetllador ut

Substitució de vetllador per un altre 

que garanteixi una altura lliure de pas 

de 2,20 m. 1 100,00 € 100,00 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 2,4 51,32 € 123,17 €

Total Carrer 1.878,47 €

Carrer Salvador Espriu

CODI Unitat Descripció Amidmament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot estriat 

per senyalitzar el gual de vianants 

existent. 1 40,61 € 40,61 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot estriat 

i de botons per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 5 150,25 € 751,25 €

V1.4 Escocells ut

Col·locació de paviment drenant en 

un escocell de dimensions 

aproximades de 1,20x0,8 m i 

demolició de 2m² paviment de panot 

al voltant de l'escocell. 2 260,31 € 520,62 €

Total Carrer 1.312,48 €

Carrer Pau VI

CODI Unitat Descripció Amidmament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 2 554,79 € 1.109,58 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot estriat  

per senyalitzar el gual de vianants 

existent. 4 40,61 € 162,44 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot estriat 

i de botons per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 6 150,25 € 901,50 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 2,4 51,32 € 123,17 €

Total Carrer 2.296,69 €

Avinguda Can Magí

CODI Unitat Descripció Amidmament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 2 554,79 € 1.109,58 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot estriat 

i de botons per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 5 150,25 € 751,25 €

                                                    PRESSUPOST SANT FRANCESC



CODI Unitat Descripció Amidmament preu ut (€) preu tot (€) 

B1.3 Senyal de trànsit ut

Un dedsplaçament de senyal de 

trànsit i arrenjament del paviment a 

l'emplaçament inicial. 1 73,00 € 73,00 €

Total Carrer 1.933,83 €

Total Prioritat 1 7.421,47 €

Prioritat 2

Carrer de l'Abat Guillem d'Avinyó

CODI Unitat Descripció Amidmament preu ut (€) preu tot (€) 

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 m 

d'alçada per un d'adaptat. 16 967,83 € 1.172,47 €

Total Carrer 1.172,47 €

Camí de la Creu

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 3 109,64 € 328,92 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot estriat 

i de botons per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 5 150,25 € 751,25 €

V1.4 Escocells ut

Col·locació de paviment drenant en 

un escocell de dimensions 

aproximades de 1,20x0,8 m i 

demolició de 2m² paviment de panot 

al voltant de l'escocell. 1 260,31 € 260,31 €

Total Carrer 1.340,48 €

Carrer de Santa Rosa

CODI Unitat Descripció Amidmament preu ut (€) preu tot (€) 

B1.2 Fanal ut

Desplaçament de bàcul o columna 

d'enllumenat i arranjament del 

paviment a l'emplaçament inicial. 3 330,66 € 991,98 €

B1.4 Reixa ut

Una substitució de reixa de forats 

inadequats. 1 61,33 € 61,33 €

B1.4 Jardinera ut Desplaçament de la jardinera. 4 82,00 € 328,00 €

B1.4 Banc ut

Substitució de banc de disseny 

inadequat per un model adaptat amb 

reposabraços i respatller. 4 205,00 € 820,00 €

Total Carrer 2.201,31 €

Carrer de l'Abat Escarré

CODI Unitat Descripció Amidmament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot estriat  

per senyalitzar el gual de vianants 

existent. 10 40,61 € 406,10 €

Total Carrer 406,10 €

Carrer de l'Abat Biure

CODI Unitat Descripció Amidmament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 3 554,79 € 1.664,37 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot estriat  

per senyalitzar el gual de vianants 

existent. 6 40,61 € 243,66 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot estriat 

i de botons per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 1 150,25 € 150,25 €

B1.4 Tensor d'un pal d'instal·lació ut

Substitució del tensor d'un pal 

d'instal·lació per un d'adaptat per 

deixar una altura lliure de 2,20 m. 1 0,00 € 0,00 €

B1.4 Banc ut

Substitució de banc de disseny 

inadequat per un model adaptat amb 

reposabraços i respatller. 2 205,00 € 410,00 €



CODI Unitat Descripció Amidmament preu ut (€) preu tot (€) 

B1.5 Arbre ut

Un desplaçament d'arbre i 

pavimentat del buit del antic escocell. 1 226,83 € 226,83 €

V1.4 Escocells ut

Col·locació de paviment drenant en 

un escocell de dimensions 

aproximades de 1,20x0,8 m i 

demolició de 2m² paviment de panot 

al voltant de l'escocell. 6 260,31 € 1.561,86 €

Total Carrer 4.256,97 €

Carrer Salvador Espriu

CODI Unitat Descripció Amidmament preu ut (€) preu tot (€) 

V1.4 Escocells ut

Col·locació de paviment drenant en 

un escocell de dimensions 

aproximades de 1,20x0,8 m i 

demolició de 2m² paviment de panot 

al voltant de l'escocell. 2 260,31 € 520,62 €

Total Carrer 520,62 €

Total Prioritat 2 9.897,95 €

Total sector Sant Francesc (analitzat) 17.319,42 €



                                                                                     PRESSUPOST COLL FAVÀ

Prioritat 1

Passeig Francesc Macià

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 52 150,25 € 7.813,00 €

B1.4 Banc ut

Substitució de banc de disseny 

inadequat per un model adaptat 

amb reposabraços i respatller. 34 205,00 € 6.970,00 €

Total Carrer 14.783,00 €

Carrer Salvador Espriu

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 26 150,25 € 3.906,50 €

Total Carrer 3.906,50 €

Avinguda Can Vulpalleres

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual 

amb la calçada i una col·locació de 

botons i/o guies en aquest. 3 554,79 € 1.664,37 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 3 150,25 € 450,75 €

Total Carrer 2.115,12 €

Total Prioritat 1 20.804,62 €

Prioritat 2

Carrer Pont de Can Vernet

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 6 150,25 € 901,50 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 2,5 51,32 € 128,30 €

Total Carrer 1.029,80 €

Carrer Carrasco Formiguera

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 16 150,25 € 2.404,00 €

Total Carrer 2.404,00 €

Carrer Ventura Gasol

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual 

amb la calçada i una col·locació de 

botons i/o guies en aquest. 2 554,79 € 1.109,58 €



CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 2 150,25 € 300,50 €

Total Carrer 1.410,08 €

Carrer Sant Juli

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual 

amb la calçada i una col·locació de 

botons i/o guies en aquest. 4 554,79 € 2.219,16 €

Total Carrer 2.219,16 €

Carrer Josep Carner

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 4 150,25 € 601,00 €

Total Carrer 601,00 €

Carrer de Carles Riba

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 32 150,25 € 4.808,00 €

Total Carrer 4.808,00 €

Total Prioritat 2 12.472,04 €

Total Sector Coll Favà 33.276,66 €



                                                                                     PRESSUPOST SANT DOMÈNECH

Prioritat 1

Avinguda Rius i Taulet

CODI Unitat Descripció Amidmanetpreu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 5 554,79 € 2.773,95 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 13 150,25 € 1.953,25 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 17 40,61 € 690,37 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 20,6 51,32 € 1.057,19 €

V1.2 Vorera ml

Substitució o reposició de paviment 

de bordons, malmès o mal 

dissenyat. 4 51,29 € 205,16 €

V1.3 Vorera ml

Reconstrucció d'una vorera de 

vianants  d'una amplada  de pas de 7 

m, un pendent longitudinal màxim 

del 8 % i transversal del 2 % amb 

paviment compacte, antilliscant i 

sense regruixos. 3,08 362,26 € 1.115,75 €

V1.4 Escocells ut

Col·locació de paviment drenant en 

un escocell de dimensions 

aproximades de 1,20x0,8 m i 

demolició de 2m² paviment de 

panot al voltant de l'escocell. 1 260,31 € 260,31 €

Total Carrer 8.055,99 €

Passeig Sant Magí

CODI Unitat Descripció Amidmanetpreu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 4 554,79 € 2.219,16 €

A1.2 Gual de vianants ut

Modificació del pintat del pas de 

vianants a calçada per encarar-lo 

amb el gual de vianants existent. 2 325,08 € 650,16 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 10 150,25 € 1.502,50 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 9 40,61 € 365,49 €

B1.4 Tensor d'un pal d'instal·lació ut

Substitució del tensor d'un pal 

d'instal·lació per un d'adaptat per 

deixar una altura lliure de 2,20 m. 1 138,80 € 138,80 €

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 

m d'alçada per un d'adaptat. 10 609,69 € 737,59 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 5,28 51,32 € 270,97 €

Total Carrer 5.884,67 €

Avinguda Can Volpalleres

CODI Unitat Descripció Amidmanetpreu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 2 554,79 € 1.109,58 €



CODI Unitat Descripció Amidmanetpreu ut (€) preu tot (€) 

B1.5 Arbre ut

Un desplaçament d'arbre i 

pavimentat del buit del antic 

escocell. 2 226,83 € 453,66 €

Total Carrer 1.563,24 €

Total Prioritat 1 13.940,66 €

Prioritat 2

Carrer Mina

CODI Unitat Descripció Amidmanetpreu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 4 40,61 € 162,44 €

B1.1 Pal d'instal·lació aèria ut

Un desplaçament del pal 

d'instal·lació aèria. Només obra civil 

i reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 4 0,00 € 0,00 €

B1.4 Tensor d'un pal d'instal·lació ut

Substitució del tensor d'un pal 

d'instal·lació per un d'adaptat per 

deixar una altura lliure de 2,20 m. 1 138,80 € 138,80 €

Total Carrer 301,24 €

Carrer Sant Pere

CODI Unitat Descripció Amidmanetpreu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 4 40,61 € 162,44 €

Total Carrer 162,44 €

Carrer Amat

CODI Unitat Descripció Amidmanetpreu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 1 554,79 € 554,79 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 11 150,25 € 1.652,75 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 6 40,61 € 243,66 €

B1.1 Pal d'instal·lació aèria ut

Un desplaçament del pal 

d'instal·lació aèria. Només obra civil 

i reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 3 0,00 € 0,00 €

B1.4 Tensor d'un pal d'instal·lació ut

Substitució del tensor d'un pal 

d'instal·lació per un d'adaptat per 

deixar una altura lliure de 2,20 m. 2 138,80 € 277,60 €

B1.4 Jardinera ut Desplaçament de la jardinera. 1 82,00 € 82,00 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 34,6 51,32 € 1.775,67 €

V1.4 Escocells ut

Col·locació de paviment drenant en 

un escocell de dimensions 

aproximades de 1,20x0,8 m i 

demolició de 2m² paviment de 

panot al voltant de l'escocell. 1 260,31 € 260,31 €

Total Carrer 4.846,78 €

Carrer Abella

CODI Unitat Descripció Amidmanetpreu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 3 554,79 € 1.664,37 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 5 150,25 € 751,25 €

B1.1 Pal d'instal·lació aèria ut

Un desplaçament del pal 

d'instal·lació aèria. Només obra civil 

i reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 6 0,00 € 0,00 €



CODI Unitat Descripció Amidmanetpreu ut (€) preu tot (€) 

B1.2 Fanal ut

Desplaçament de bàcul o columna 

d'enllumenat i arranjament del 

paviment a l'emplaçament inicial. 4 330,66 € 1.322,64 €

Total Carrer 3.738,26 €

Passeig Creu

CODI Unitat Descripció Amidmanetpreu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 5 150,25 € 751,25 €

B1.4 Tensor d'un pal d'instal·lació ut

Substitució del tensor d'un pal 

d'instal·lació per un d'adaptat per 

deixar una altura lliure de 2,20 m. 1 138,80 € 138,80 €

Total Carrer 890,05 €

Avinguda Graells

CODI Unitat Descripció Amidmanetpreu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 5 150,25 € 751,25 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 3 40,61 € 121,83 €

B1.4 Tensor d'un pal d'instal·lació ut

Substitució del tensor d'un pal 

d'instal·lació per un d'adaptat per 

deixar una altura lliure de 2,20 m. 2 138,80 € 277,60 €

Total Carrer 1.150,68 €

Carrer Granollers

CODI Unitat Descripció Amidmanetpreu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 8 554,79 € 4.438,32 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 6 150,25 € 901,50 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 2 40,61 € 81,22 €

B1.1 Pal d'instal·lació aèria ut

Un desplaçament del pal 

d'instal·lació aèria. Només obra civil 

i reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 1 0,00 € 0,00 €

V1.4 Escocells ut

Col·locació de paviment drenant en 

un escocell de dimensions 

aproximades de 1,20x0,8 m i 

demolició de 2m² paviment de 

panot al voltant de l'escocell. 7 260,31 € 1.822,17 €

Total Carrer 7.243,21 €

Carrer Pere Serra

CODI Unitat Descripció Amidmanetpreu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 2 150,25 € 300,50 €

V1.4 Escocells ut

Col·locació de paviment drenant en 

un escocell de dimensions 

aproximades de 1,20x0,8 m i 

demolició de 2m² paviment de 

panot al voltant de l'escocell. 4 260,31 € 1.041,24 €

Total Carrer 1.341,74 €

Total Prioritat 2 19.674,40 €

Total Sector San Domènech 33.615,06 €



                                                                                     PRESSUPOST PARC CENTRAL

Prioritat 1

Carretera de Vallvidrera

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 2 150,25 € 300,50 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 3 109,64 € 328,92 €

Total Carrer 629,42 €

Carrer Manel Farrés

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 2 554,79 € 1.109,58 €

A1.2 Gual de vianants ut

Modificació del pintat del pas de 

vianants a calçada per encarar-lo 

amb el gual de vianants existent. 2 325,08 € 650,16 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 47 150,25 € 7.061,75 €

B1.4 Hidrant ut

Desplaçament de l' hidrant i 

reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 1 0,00 € 0,00 €

Total Carrer 8.821,49 €

Carrer Pere Serra

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 4 554,79 € 2.219,16 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 14 150,25 € 2.103,50 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 2,44 51,32 € 125,22 €

Total Carrer 4.447,88 €

Total Prioritat 1 13.898,79 €

Prioritat 2

Carrer Esteve Pila

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 12 150,25 € 1.803,00 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 1 51,32 € 51,32 €

Total Carrer 1.854,32 €

Carrer Ramón Casas

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 6 150,25 € 901,50 €

B1.1 Pal d'instal·lació aèria ut

Un desplaçament del pal 

d'instal·lació aèria. Només obra civil 

i reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 1 0,00 € 0,00 €

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 

m d'alçada per un d'adaptat. 7 417,83 € 507,36 €



CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 7,52 51,32 € 385,93 €

Total Carrer 1.794,79 €

Carrer Joan Miró

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 8 150,25 € 1.202,00 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat  per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 1 40,61 € 40,61 €

B1.4 Hidrant ut

Desplaçament de l' hidrant i 

reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 1 0,00 € 0,00 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 2,64 51,32 € 135,48 €

V1.3 Vorera ml

Construcció de recorregut de 

vianants d'una amplada mínima de 

pas de 0,9m, un pendent 

longitudinal màxim del 8 % i 

transversal del 2 % amb paviment 

compacte, antilliscant i sense 

regruixos. 29 99,10 € 2.873,90 €

V1.4 Escocells ut

Col·locació de paviment drenant en 

un escocell de dimensions 

aproximades de 1,20x0,8 m i 

demolició de 2m² paviment de 

panot al voltant de l'escocell. 46 260,31 € 11.974,26 €

Total Carrer 16.226,25 €

Carrer Josep Vidal i Granés

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 34 150,25 € 5.108,50 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 22,64 51,32 € 1.161,88 €

Total Carrer 6.270,38 €

Carrer Cabanes Alibau

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 4 150,25 € 601,00 €

Total Carrer 601,00 €

Carrer Rovellats

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 4 150,25 € 601,00 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 11 51,32 € 564,52 €

Total Carrer 1.165,52 €

Carrer Pere Serra

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 2 150,25 € 300,50 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 0,84 51,32 € 43,11 €



CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

V1.4 Escocells ut

Col·locació de paviment drenant en 

un escocell de dimensions 

aproximades de 1,20x0,8 m i 

demolició de 2m² paviment de 

panot al voltant de l'escocell. 3 260,31 € 780,93 €

Total Carrer 1.124,54 €

Carrer Mercè Rodoreda

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 2 150,25 € 300,50 €

V1.1 Vorera ml

Ampliació de vorera de panot en un 

màxim d'1m d'amplada, amb rigola i 

vorada de formigó, inclosa part 

proporcional de demolició i 

reconstrucció de vorada. 14 75,83 € 1.061,62 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 9,8 51,32 € 502,94 €

V1.4 Escocells ut

Col·locació de paviment drenant en 

un escocell de dimensions 

aproximades de 1,20x0,8 m i 

demolició de 2m² paviment de 

panot al voltant de l'escocell. 11 260,31 € 2.863,41 €

Total Carrer 4.728,47 €

Carrer Manel Farrés

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 2 150,25 € 300,50 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat  per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 2 40,61 € 81,22 €

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 

m d'alçada per un d'adaptat. 13 967,83 € 1.134,10 €

B1.4 Reixa ut

Una substitució de reixa de forats 

inadequats. 1 61,33 € 61,33 €

Total Carrer 1.577,15 €

Carrer Esperanto

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 2 150,25 € 300,50 €

B1.2 Fanal ut

Desplaçament de bàcul o columna 

d'enllumenat i arranjament del 

paviment a l'emplaçament inicial. 3 330,66 € 991,98 €

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 

m d'alçada per un d'adaptat. 4 967,83 € 1.018,99 €

V1.1 Vorera ml

Ampliació de vorera de panot en un 

màxim d'1m d'amplada, amb rigola i 

vorada de formigó, inclosa part 

proporcional de demolició i 

reconstrucció de vorada. 40 75,83 € 3.033,20 €

Total Carrer 5.344,67 €

Total Prioritat 2 40.687,09 €

Total sector Parc Central 54.585,88 €



                                                                                     PRESSUPOST EL COLOMER

Prioritat 1

Carrer Pere Serra

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 15 554,79 € 8.321,85 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 11 150,25 € 1.652,75 €

A1.4 Gual per a vianants ut

Reconstrucció total del  gual de 

vianants. 2 554,79 € 1.109,58 €

A1.2 Gual per a vianants ut Pintat del pas de vianants. 1 61,74 € 61,74 €

B1.4 Hidrant ut

Desplaçament de l' hidrant i 

reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 1 793,54 € 793,54 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 6,2 51,32 € 318,18 €

V1.3 Vorera ml

Construcció de recorregut de 

vianants d'una amplada mínima de 

pas de 0,9m, un pendent 

longitudinal màxim del 8 % i 

transversal del 2 % amb paviment 

compacte, antilliscant i sense 

regruixos. 80 89,19 € 7.135,20 €

Total Carrer 19.392,84 €

Carrer Vallseca

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 8 554,79 € 4.438,32 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 2 150,25 € 300,50 €

A1.2 Gual per a vianants ut Pintat del pas de vianants. 1 61,74 € 61,74 €

B1.4 Reixa ut

Una substitució de reixa de forats 

inadequats. 1 61,33 € 61,33 €

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 

m d'alçada per un d'adaptat. 10 609,69 € 737,59 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 180 51,32 € 9.237,60 €

V1.3 Vorera ml

Construcció de recorregut de 

vianants d'una amplada mínima de 

pas de 0,9m, un pendent 

longitudinal màxim del 8 % i 

transversal del 2 % amb paviment 

compacte, antilliscant i sense 

regruixos. 100 89,19 € 8.919,00 €

Total Carrer 23.756,08 €

Total Prioritat 1 43.148,92 €

Prioritat 2

Avinguda Carril

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 2 554,79 € 1.109,58 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 4 109,64 € 438,56 €



CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat  per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 2 40,61 € 81,22 €

B1.4 Banc ut

Substitució de banc de disseny 

inadequat per un model adaptat 

amb reposabraços i respatller. 10 205,00 € 2.050,00 €

B1.4 Monument ut

Substitució de monument de menys 

de 0,8 m d'alçada per un d'adaptat. 1 12,79 € 12,79 €

B1.4 Escala ml

Col·locació de panot guia per a 

senyalitzar l'escala. 18,7 50,76 € 949,21 €

V1.1 Vorera ml

Ampliació de vorera de panot en un 

màxim d'1m d'amplada, amb rigola i 

vorada de formigó, inclosa part 

proporcional de demolició i 

reconstrucció de vorada. 312 75,83 € 23.658,96 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 41,44 51,32 € 2.126,70 €

V1.4 Escocells ut

Col·locació de paviment drenant en 

un escocell de dimensions 

aproximades de 1,20x0,8 m i 

demolició de 2m² paviment de 

panot al voltant de l'escocell. 1 260,31 € 260,31 €

Total Carrer 30.687,33 €

Carrer Sant Celoni

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 9 554,79 € 4.993,11 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 1 109,64 € 109,64 €

A1.2 Gual per a vianants ut Pintat del pas de vianants. 2 61,74 € 123,48 €

V1.3 Vorera ml

Construcció de recorregut de 

vianants d'una amplada mínima de 

pas de 0,9m, un pendent 

longitudinal màxim del 8 % i 

transversal del 2 % amb paviment 

compacte, antilliscant i sense 

regruixos. 184 89,19 € 16.410,96 €

Total Carrer 21.637,19 €

Total Prioritat 2 52.324,52 €

Total sector El Colomer 95.473,45 €



                                                                                     PRESSUPOST PLA DE LA PAGESA

Prioritat 1

Camí de Can Gatxet

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de 

botons i/o guies en aquest. 17 554,79 € 9.431,43 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 7 150,25 € 1.051,75 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 4 109,64 € 438,56 €

B1.3 Senyal de trànsit ut

Un desplaçament de senyal de 

trànsit i arrenjament del paviment a 

l'emplaçament inicial. 1 73,00 € 73,00 €

B1.4 Hidrant ut

Desplaçament de l' hidrant i 

reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 1 0,00 € 0,00 €

B1.5 Arbre ut

Un desplaçament d'arbre i 

pavimentat del buit del antic 

escocell. 8 226,83 € 1.814,64 €

V1.1 Vorera ml

Ampliació de vorera de panot en un 

màxim d'1m d'amplada, amb rigola i 

vorada de formigó, inclosa part 

proporcional de demolició i 

reconstrucció de vorada.(ml) 33 75,83 € 2.502,39 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 4,92 51,32 € 252,49 €

V1.4 Escocells ut

Col·locació de paviment drenant en 

un escocell de dimensions 

aproximades de 1,20x0,8 m i 

demolició de 2m² paviment de 

panot al voltant de l'escocell. 2 260,31 € 520,62 €

Total Carrer #########

Carretera de Vallvidrera

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de 

botons i/o guies en aquest. 6 554,79 € 3.328,74 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 6 150,25 € 901,50 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 7,05 51,32 € 361,81 €

Total Carrer 4.592,05 €

Passeig d'Olabarria

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de 

botons i/o guies en aquest. 9 554,79 € 4.993,11 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 21 150,25 € 3.155,25 €

B1.1 Pal d'instal·lació aèria ut

Un desplaçament del pal 

d'instal·lació aèria. Només obra civil i 

reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 1 0,00 € 0,00 €

B1.2 Fanal ut

Desplaçament de bàcul o columna 

d'enllumenat i arranjament del 

paviment a l'emplaçament inicial. 2 330,66 € 661,32 €

B1.4 Armari d'instal·lacions ut

Desplaçament d'armari 

d'instal·lacions i reposició del 

paviment a l'emplaçament inicial. 1 0,00 € 0,00 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 17,44 51,32 € 895,02 €



CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

V1.4 Escocells ut

Col·locació de paviment drenant en 

un escocell de dimensions 

aproximades de 1,20x0,8 m i 

demolició de 2m² paviment de 

panot al voltant de l'escocell. 1 260,31 € 260,31 €

Total Carrer 9.965,01 €

Avinguda Can Picanyol

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de 

botons i/o guies en aquest. 21 554,79 € 11.650,59 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 8 150,25 € 1.202,00 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 6,32 51,32 € 324,34 €

Total Carrer #########

Carrer de l'Andana

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de 

botons i/o guies en aquest. 7 554,79 € 3.883,53 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 1 150,25 € 150,25 €

B1.1 Pal d'instal·lació aèria ut

Un desplaçament del pal 

d'instal·lació aèria. Només obra civil i 

reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 2 0,00 € 0,00 €

B1.3 Senyal de trànsit ut

Un desplaçament de senyal de 

trànsit i arrenjament del paviment a 

l'emplaçament inicial. 1 73,00 € 73,00 €

B1.4 Escala ml

Col·locació de panot guia per a 

senyalitzar l'escala. 4,88 50,76 € 247,71 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 1,08 51,32 € 55,43 €

V1.3 Vorera ml

Construcció de recorregut de 

vianants d'una amplada mínima de 

pas de 0,9m, un pendent 

longitudinal màxim del 8 % i 

transversal del 2 % amb paviment 

compacte, antilliscant i sense 

regruixos. 40 99,10 € 3.964,00 €

V1.4 Escocells ut

Col·locació de paviment drenant en 

un escocell de dimensions 

aproximades de 1,20x0,8 m i 

demolició de 2m² paviment de 

panot al voltant de l'escocell. 8 260,31 € 2.082,48 €

Total Carrer #########

Avinguda Lluís Companys

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 4 150,25 € 601,00 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 1 109,64 € 109,64 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat  per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 1 40,61 € 40,61 €



CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

V1.1 Vorera ml

Ampliació de vorera de panot en un 

màxim d'1m d'amplada, amb rigola i 

vorada de formigó, inclosa part 

proporcional de demolició i 

reconstrucció de vorada. 42 75,83 € 3.184,86 €

Total Carrer 3.936,11 €

Carrer dels Safareigs

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de 

botons i/o guies en aquest. 1 554,79 € 554,79 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 3 150,25 € 450,75 €

B1.3 Senyal de trànsit ut

Un desplaçament de senyal de 

trànsit i arrenjament del paviment a 

l'emplaçament inicial. 1 73,00 € 73,00 €

B1.2 Fanal ut

Desplaçament de bàcul o columna 

d'enllumenat i arranjament del 

paviment a l'emplaçament inicial. 3 330,66 € 991,98 €

B1.4 Escala ml

Col·locació de panot guia per a 

senyalitzar l'escala. 9 50,76 € 456,84 €

Total Carrer 2.527,36 €

Total Prioritat 1 60.738,74 €

Prioritat 2

Avinguda de l'Enllaç

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de 

botons i/o guies en aquest. 2 554,79 € 1.109,58 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 2 109,64 € 219,28 €

B1.4 Tensor d'un pal d'instal·lació ut

Substitució del tensor d'un pal 

d'instal·lació per un d'adaptat per 

deixar una altura lliure de 2,20 m. 1 138,80 € 138,80 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 6,52 51,32 € 334,61 €

Total Carrer 1.802,27 €

Passatge Carme

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de 

botons i/o guies en aquest. 2 554,79 € 1.109,58 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 2 150,25 € 300,50 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 17,48 51,32 € 897,07 €

V1.4 Escocells ut

Col·locació de paviment drenant en 

un escocell de dimensions 

aproximades de 1,20x0,8 m i 

demolició de 2m² paviment de 

panot al voltant de l'escocell. 32 260,31 € 8.329,92 €

Total Carrer #########

Carrer Martorell

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 4 109,64 € 438,56 €

Total Carrer 438,56 €

Passeig d'Olabarria

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de 

botons i/o guies en aquest. 2 554,79 € 1.109,58 €



CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 1 150,25 € 150,25 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat  per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 1 40,61 € 40,61 €

B1.4 Escala ml

Col·locació de panot guia per a 

senyalitzar l'escala. 4,88 50,76 € 247,71 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 2,84 51,32 € 145,75 €

Total Carrer 1.693,90 €

Total Prioritat 2 14.571,80 €

Total sector Pla de la Pagesa 75.310,54 €



                                                                                     PRESSUPOST NUCLI ANTIC

Carrer Sant Domènec

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 

m d'alçada per un d'adaptat. 1 59,69 € 59,69 €

B1.4 Banc ut

Substitució de banc de disseny 

inadequat per un model adaptat 

amb reposabraços i respatller. 1 205,00 € 205,00 €

Total Carrer 264,69 €

Carrer Sant Tomàs

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

V1.1 Vorera ml

Ampliació de vorera de panot en un 

màxim de 0,4m d'amplada, amb 

rigola i vorada de formigó, inclosa 

part proporcional de demolició i 

reconstrucció de vorada. 67 75,83 € 5.080,61 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 0,6 51,32 € 30,79 €

Total Carrer 5.111,40 €

Carrer Santa Joaquima

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

V1.1 Vorera ml

Ampliació de vorera de panot en un 

màxim de 0,4m d'amplada, amb 

rigola i vorada de formigó, inclosa 

part proporcional de demolició i 

reconstrucció de vorada. 185 75,83 € 14.028,55 €

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 

m d'alçada per un d'adaptat. 3 179,07 € 217,44 €

Total Carrer 14.245,99 €

Carrer Aymerich

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 2 554,79 € 1.109,58 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 6 150,25 € 901,50 €

B1.1 Pal d'instal·lació aèria ut

Un desplaçament del pal 

d'instal·lació aèria. Només obra civil 

i reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 1 0,00 € 0,00 €

B1.3 Senyal de trànsit ut

Un dedsplaçament de senyal de 

trànsit i arrenjament del paviment a 

l'emplaçament inicial. 1 73,00 € 73,00 €

V1.1 Vorera ml

Ampliació de vorera de panot en un 

màxim de 0,4m d'amplada, amb 

rigola i vorada de formigó, inclosa 

part proporcional de demolició i 

reconstrucció de vorada. 75 75,83 € 5.687,25 €

Total Carrer 7.771,33 €

Carrer Sant Martí

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 6 150,25 € 901,50 €

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 

m d'alçada per un d'adaptat. 7 417,83 € 507,36 €



CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

V1.3 Vorera ml

Construcció de recorregut de 

vianants d'una amplada mínima de 

pas de 0,9m, un pendent 

longitudinal màxim del 8 % i 

transversal del 2 % amb paviment 

compacte, antilliscant i sense 

regruixos. 3 99,10 € 297,30 €

Total Carrer 1.706,16 €

Carrer Los Castillejos

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 4 150,25 € 601,00 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat  per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 2 40,61 € 81,22 €

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 

m d'alçada per un d'adaptat. 9 537,21 € 652,32 €

V1.1 Vorera ml

Ampliació de vorera de panot en un 

màxim de 0,4m d'amplada, amb 

rigola i vorada de formigó, inclosa 

part proporcional de demolició i 

reconstrucció de vorada. 57 75,83 € 4.322,31 €

Total Carrer 5.656,85 €

Carrer de la Mina

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 1 554,79 € 554,79 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat  per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 2 40,61 € 81,22 €

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 

m d'alçada per un d'adaptat. 2 119,38 € 144,96 €

B1.4 Escala ml

Col·locació de panot guia per a 

senyalitzar l'escala. 2 50,76 € 101,52 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 1,36 51,32 € 69,80 €

Total Carrer 952,29 €

Carrer Abat Armengol

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat  per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 1 40,61 € 40,61 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 3 150,25 € 450,75 €

B1.4 Jardinera ut Treure la jardinera existent 2 0,00 € 0,00 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 0,32 51,32 € 16,42 €

Total Carrer 507,78 €

Carrer Fàbrica

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 1 554,79 € 554,79 €

Total Carrer 554,79 €

Carrer Castellví

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 4 150,25 € 601,00 €



CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

B1.4 Jardinera ut Treure la jardinera existent 2 0,00 € 0,00 €

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 

m d'alçada per un d'adaptat. 24 1.432,56 € 1.739,52 €

Total Carrer 2.340,52 €

Carrer Josefina Mascareñas

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 4 150,25 € 601,00 €

Total Carrer 601,00 €

Carrer Indústria

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

V1.1 Vorera ml

Ampliació de vorera de panot en un 

màxim de 0,4m d'amplada, amb 

rigola i vorada de formigó, inclosa 

part proporcional de demolició i 

reconstrucció de vorada. 198 75,83 € 15.014,34 €

B1.4 Jardinera ut Treure la jardinera existent 5 0,00 € 0,00 €

Total Carrer 15.014,34 €

Carrer Plana de l'Hospital

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

B1.4 Jardinera ut Treure la jardinera existent 18 0,00 € 0,00 €

B1.4 Banc ut

Substitució de banc de disseny 

inadequat per un model adaptat 

amb reposabraços i respatller. 3 205,00 € 615,00 €

Total Carrer 615,00 €

Carrer Sant Bartomeu

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

V1.1 Vorera ml

Ampliació de vorera de panot en un 

màxim de 0,4m d'amplada, amb 

rigola i vorada de formigó, inclosa 

part proporcional de demolició i 

reconstrucció de vorada. 91 75,83 € 6.900,53 €

Total Carrer 6.900,53 €

Carrer Santigo Rusiñol

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

B1.4 Banc ut

Substitució de banc de disseny 

inadequat per un model adaptat 

amb reposabraços i respatller. 2 205,00 € 410,00 €

B1.4 Escala ml

Col·locació de panot guia per a 

senyalitzar l'escala. 7 50,76 € 355,32 €

Total Carrer 765,32 €

Carrer Sant Medir

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 2 150,25 € 300,50 €

V1.1 Vorera ml

Ampliació de vorera de panot en un 

màxim de 0,4m d'amplada, amb 

rigola i vorada de formigó, inclosa 

part proporcional de demolició i 

reconstrucció de vorada. 152 75,83 € 11.526,16 €



CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de rajola, malmesa o mal 

dissenyada. 10,2 45,25 € 461,55 €

Total Carrer 12.288,21 €

Carrer Balmes

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 

m d'alçada per un d'adaptat. 3 179,07 € 217,44 €

Total Carrer 217,44 €

Baixada de l'Alba

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 4 150,25 € 601,00 €

B1.4 Escala ml

Col·locació de panot guia per a 

senyalitzar l'escala. 25 50,76 € 1.269,00 €

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 

m d'alçada per un d'adaptat. 30 1.790,70 € 2.174,40 €

Total Carrer 4.044,40 €

Carrer Torre

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

B1.4 Banc ut

Substitució de banc de disseny 

inadequat per un model adaptat 

amb reposabraços i respatller. 8 205,00 € 1.640,00 €

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 

m d'alçada per un d'adaptat. 10 596,90 € 724,80 €

Total Carrer 2.364,80 €

Passeig Francesc Macià

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 8 150,25 € 1.202,00 €

Total Carrer 1.202,00 €

Rambla del Celler

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 4 150,25 € 601,00 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 8 109,64 € 877,12 €



CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

B1.4 Banc ut

Substitució de banc de disseny 

inadequat per un model adaptat 

amb reposabraços i respatller. 15 205,00 € 3.075,00 €

Total Carrer 4.553,12 €

Carrer Francesc Moragas

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 3 554,79 € 1.664,37 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 8 150,25 € 1.202,00 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 3 109,64 € 328,92 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 2,28 51,32 € 117,01 €

Total Carrer 3.312,30 €

Carrer Dos de Maig

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 2 554,79 € 1.109,58 €

V1.1 Vorera ml

Ampliació de vorera de panot en un 

màxim de 0,4m d'amplada, amb 

rigola i vorada de formigó, inclosa 

part proporcional de demolició i 

reconstrucció de vorada. 61 75,83 € 4.625,63 €

Total Carrer 5.735,21 €

Carrer Girona

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

B1.4 Escala ml

Col·locació de panot guia per a 

senyalitzar l'escala. 5 50,76 € 253,80 €

V1.1 Vorera ml

Ampliació de vorera de panot en un 

màxim de 0,4m d'amplada, amb 

rigola i vorada de formigó, inclosa 

part proporcional de demolició i 

reconstrucció de vorada. 64 75,83 € 4.853,12 €

Total Carrer 5.106,92 €

Carrer Viñolas

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 4 150,25 € 601,00 €

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 

m d'alçada per un d'adaptat. 10 596,90 € 724,80 €

B1.4 Escala ml

Col·locació de panot guia per a 

senyalitzar l'escala. 5 50,76 € 253,80 €

B1.4 Banc ut

Substitució de banc de disseny 

inadequat per un model adaptat 

amb reposabraços i respatller. 2 205,00 € 410,00 €

Total Carrer 1.989,60 €

Rambla Ribatallada

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 4 554,79 € 2.219,16 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 1 150,25 € 150,25 €



CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

B1.4 Banc ut

Substitució de banc de disseny 

inadequat per un model adaptat 

amb reposabraços i respatller. 3 205,00 € 615,00 €

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 

m d'alçada per un d'adaptat. 3 179,07 € 217,44 €

Total Carrer 3.201,85 €

Carrer Àngel Guimerà

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 2 554,79 € 1.109,58 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 1 150,25 € 150,25 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 5 109,64 € 548,20 €

B1.3 Senyal de trànsit ut

Un desplaçament de senyal de 

trànsit i arrenjament del paviment a 

l'emplaçament inicial. 1 73,00 € 73,00 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 3,48 51,32 € 178,59 €

Total Carrer 2.059,62 €

Carrer Domènech

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 5 109,64 € 548,20 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 1 150,25 € 150,25 €

B1.5 Arbre ut

Un desplaçament d'arbre i 

pavimentat del buit del antic 

escocell. 7 226,83 € 1.587,81 €

V1.1 Vorera ml

Ampliació de vorera de panot en un 

màxim de 0,4m d'amplada, amb 

rigola i vorada de formigó, inclosa 

part proporcional de demolició i 

reconstrucció de vorada. 87 75,83 € 6.597,21 €

Total Carrer 8.883,47 €

Carrer Doctor Murillo

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 4 554,79 € 2.219,16 €

Total Carrer 2.219,16 €

Carrer Sant Jordi

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 2 554,79 € 1.109,58 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 4 150,25 € 601,00 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 2 109,64 € 219,28 €

B1.4 Tensor d'un pal d'instal·lació ut

Substitució del tensor d'un pal 

d'instal·lació per un d'adaptat per 

deixar una altura lliure de 2,20 m. 1 138,80 € 138,80 €



CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

B1.4 Escala ml Col·locació de passamà adaptat. 4 66,00 € 264,00 €

B1.4 Escala ml

Col·locació de panot guia per a 

senyalitzar l'escala. 15 50,76 € 761,40 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 1,08 51,32 € 55,43 €

Total Carrer 3.149,49 €

Rambla de Can Mora

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 3 150,25 € 450,75 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat  per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 1 40,61 € 40,61 €

B1.4 Escala ml

Col·locació de panot guia per a 

senyalitzar l'escala. 16 50,76 € 812,16 €

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 

m d'alçada per un d'adaptat. 4 238,76 € 289,92 €

B1.4 Banc ut

Substitució de banc de disseny 

inadequat per un model adaptat 

amb reposabraços i respatller. 12 205,00 € 2.460,00 €

Total Carrer 4.053,44 €

Carrer Sant Antoni 

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

B1.4 Escala ml

Col·locació de panot guia per a 

senyalitzar l'escala. 11 50,76 € 558,36 €

Total Carrer 558,36 €

Carrer Martorell

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 1 554,79 € 554,79 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 3 150,25 € 450,75 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 5 109,64 € 548,20 €

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 

m d'alçada per un d'adaptat. 3 179,07 € 217,44 €

B1.4 Piló ut

Desplaçament de pilones per 

garantir els 0,9 m de vorera 3 38,37 € 38,37 €

Total Carrer 1.809,55 €

Avinguda Lluís Companys

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 2 150,25 € 300,50 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 5 109,64 € 548,20 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat  per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 1 40,61 € 40,61 €

Total Carrer 889,31 €

Camí Colomer

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 1 150,25 € 150,25 €



CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 1 109,64 € 109,64 €

Total Carrer 259,89 €

Passatge Colomer 

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 

m d'alçada per un d'adaptat. 2 119,38 € 144,96 €

Total Carrer 144,96 €

Carrer Torrent de la Bomba

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 4 150,25 € 601,00 €

Total Carrer 601,00 €

Carrer Cristòfol Colom

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat  per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 6 40,61 € 243,66 €

Total Carrer 243,66 €

Avinguda Rius i Taulet

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 2 554,79 € 1.109,58 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 3 150,25 € 450,75 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat  per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 1 40,61 € 40,61 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 2,12 51,32 € 108,80 €

Total Carrer 1.709,74 €

Avinguda Josep Anselm Clavè

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 1 554,79 € 554,79 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 4 150,25 € 601,00 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat  per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 1 40,61 € 40,61 €

V1.4 Escocells ut

Col·locació de paviment drenant en 

un escocell de dimensions 

aproximades de 1,20x0,8 m i 

demolició de 2m² paviment de 

panot al voltant de l'escocell. 18 260,31 € 4.685,58 €

Total Carrer 5.881,98 €

Avinguda de Catalunya

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 8 150,25 € 1.202,00 €



CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 

m d'alçada per un d'adaptat. 7 417,83 € 507,36 €

Total Carrer 1.709,36 €

Baixada Sant Server

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 4 150,25 € 601,00 €

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 

m d'alçada per un d'adaptat. 2 119,38 € 144,96 €

Total Carrer 745,96 €

Carrer de Can Mates

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 2 150,25 € 300,50 €

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 

m d'alçada per un d'adaptat. 4 238,76 € 289,92 €

Total Carrer 590,42 €

Carrer Enric Granados

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 2 150,25 € 300,50 €

B1.2 Fanal ut

Desplaçament de bàcul o columna 

d'enllumenat i arranjament del 

paviment a l'emplaçament inicial. 4 330,66 € 1.322,64 €

B1.3 Senyal de trànsit ut

Un desplaçament de senyal de 

trànsit i arrenjament del paviment a 

l'emplaçament inicial. 1 73,00 € 73,00 €

Total Carrer 1.696,14 €

Carrer Endevallada

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 9,12 51,32 € 468,0384

Total Carrer 468,04 €

Total sector Nucli (analitzat) 144.697,39 €



Carrer Sant Domènec

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 m 

d'alçada per un d'adaptat. 1 59,69 € 59,69 €

B1.4 Banc ut

Substitució de banc de disseny 

inadequat per un model adaptat amb 

reposabraços i respatller. 1 205,00 € 205,00 €

Total Carrer 264,69 €

Carrer Sant Tomàs (sense serveis)

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

U1.1 Urbanització de carrer sense serveis m2

Urbanització de carrer per a la 

formació de carrer per a vianants, 

formant una plataforma única. 

S'exclouen els serveis. 883,89 146,50 € 129.489,89 €

Total Carrer 129.489,89 €

Carrer Santa Joaquima (sense serveis)

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

U1.1 Urbanització de carrer sense serveis m2

Urbanització de carrer per a la 

formació de carrer per a vianants, 

formant una plataforma única. 

S'exclouen els serveis. 781,32 146,50 € 114.463,38 €

Total Carrer 114.463,38 €

Carrer Aymerich

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 2 554,79 € 1.109,58 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot estriat 

i de botons per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 6 150,25 € 901,50 €

B1.1 Pal d'instal·lació aèria ut

Un desplaçament del pal d'instal·lació 

aèria. Només obra civil i reposició del 

paviment a l'emplaçament inicial. 1 0,00 € 0,00 €

B1.3 Senyal de trànsit ut

Un dedsplaçament de senyal de 

trànsit i arrenjament del paviment a 

l'emplaçament inicial. 1 73,00 € 73,00 €

V1.1 Vorera ml

Ampliació de vorera de panot en un 

màxim de 0,4m d'amplada, amb 

rigola i vorada de formigó, inclosa 

part proporcional de demolició i 

reconstrucció de vorada. 75 75,83 € 5.687,25 €

Total Carrer 7.771,33 €

Carrer Sant Martí (sense serveis)

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

U1.2 Urbanització de carrer sense serveis m2

Urbanització de carrer per a la 

formació de carrer per a vianants, 

formant una plataforma única. 

Inclosos tots els serveis necessaris per 

a la seva urbanització. 1.432,86 293,00 € 419.828,13 €

Total Carrer 419.828,13 €

Carrer Los Castillejos (sense serveis)

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

U1.1 Urbanització de carrer sense serveis m2

Urbanització de carrer per a la 

formació de carrer per a vianants, 

formant una plataforma única. 

S'exclouen els serveis. 1729,041 146,50 € 253.304,51 €

Total Carrer 253.304,51 €

Carrer de la Mina

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 1 554,79 € 554,79 €
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CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot estriat  

per senyalitzar el gual de vianants 

existent. 2 40,61 € 81,22 €

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 m 

d'alçada per un d'adaptat. 2 119,38 € 144,96 €

B1.4 Escala ml

Col·locació de panot guia per a 

senyalitzar l'escala. 2 50,76 € 101,52 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 1,36 51,32 € 69,80 €

Total Carrer 952,29 €

Carrer Abat Armengol

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot estriat  

per senyalitzar el gual de vianants 

existent. 1 40,61 € 40,61 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot estriat 

i de botons per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 3 150,25 € 450,75 €

B1.4 Jardinera ut Treure la jardinera existent 2 0,00 € 0,00 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 0,32 51,32 € 16,42 €

Total Carrer 507,78 €

Carrer Fàbrica (sense serveis)

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

U1.1 Urbanització de carrer sense serveis m2

Urbanització de carrer per a la 

formació de carrer per a vianants, 

formant una plataforma única. 

S'exclouen els serveis. 667,116 146,50 € 97.732,49 €

Total Carrer 97.732,49 €

Carrer Castellví (sense serveis)

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

U1.1 Urbanització de carrer sense serveis m2

Urbanització de carrer per a la 

formació de carrer per a vianants, 

formant una plataforma única. 

S'exclouen els serveis. 777,784 146,50 € 113.945,36 €

Total Carrer 113.945,36 €

Carrer Josefina Mascareñas

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot estriat 

i de botons per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 4 150,25 € 601,00 €

Total Carrer 601,00 €

Carrer Indústria (sense serveis)

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

U1.1 Urbanització de carrer sense serveis m2

Urbanització de carrer per a la 

formació de carrer per a vianants, 

formant una plataforma única. 

S'exclouen els serveis. 1431,9 146,50 € 209.773,35 €

Total Carrer 209.773,35 €

Carrer Plana de l'Hospital

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

B1.4 Jardinera ut Treure la jardinera existent 18 0,00 € 0,00 €

B1.4 Banc ut

Substitució de banc de disseny 

inadequat per un model adaptat amb 

reposabraços i respatller. 3 205,00 € 615,00 €

Total Carrer 615,00 €

Carrer Sant Bartomeu (sense serveis)

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

U1.1 Urbanització de carrer sense serveis m2

Urbanització de carrer per a la 

formació de carrer per a vianants, 

formant una plataforma única. 

S'exclouen els serveis. 756 146,50 € 110.754,00 €

Total Carrer 110.754,00 €

Carrer Santigo Rusiñol

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

B1.4 Banc ut

Substitució de banc de disseny 

inadequat per un model adaptat amb 

reposabraços i respatller. 2 205,00 € 410,00 €



CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

B1.4 Escala ml

Col·locació de panot guia per a 

senyalitzar l'escala. 7 50,76 € 355,32 €

Total Carrer 765,32 €

Carrer Sant Medir (sense serveis)

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

U1.1 Urbanització de carrer sense serveis m2

Urbanització de carrer per a la 

formació de carrer per a vianants, 

formant una plataforma única. 

S'exclouen els serveis. 1371,146 146,50 € 200.872,89 €

Carrer Balmes

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 m 

d'alçada per un d'adaptat. 3 179,07 € 217,44 €

Total Carrer 217,44 €

Baixada de l'Alba

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot estriat 

i de botons per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 4 150,25 € 601,00 €

B1.4 Escala ml

Col·locació de panot guia per a 

senyalitzar l'escala. 25 50,76 € 1.269,00 €

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 m 

d'alçada per un d'adaptat. 30 1.790,70 € 2.174,40 €

Total Carrer 4.044,40 €

Carrer Torre

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

B1.4 Banc ut

Substitució de banc de disseny 

inadequat per un model adaptat amb 

reposabraços i respatller. 8 205,00 € 1.640,00 €

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 m 

d'alçada per un d'adaptat. 10 596,90 € 724,80 €

Total Carrer 2.364,80 €

Passeig Francesc Macià

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot estriat 

i de botons per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 8 150,25 € 1.202,00 €

Total Carrer 1.202,00 €

Rambla del Celler

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot estriat 

i de botons per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 4 150,25 € 601,00 €



CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 8 109,64 € 877,12 €

B1.4 Banc ut

Substitució de banc de disseny 

inadequat per un model adaptat amb 

reposabraços i respatller. 15 205,00 € 3.075,00 €

Total Carrer 4.553,12 €

Carrer Francesc Moragas

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 3 554,79 € 1.664,37 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot estriat 

i de botons per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 8 150,25 € 1.202,00 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 3 109,64 € 328,92 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 2,28 51,32 € 117,01 €

Total Carrer 3.312,30 €

Carrer Dos de Maig

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 2 554,79 € 1.109,58 €

V1.1 Vorera ml

Ampliació de vorera de panot en un 

màxim de 0,4m d'amplada, amb 

rigola i vorada de formigó, inclosa 

part proporcional de demolició i 

reconstrucció de vorada. 61 75,83 € 4.625,63 €

Total Carrer 5.735,21 €

Carrer Girona

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

B1.4 Escala ml

Col·locació de panot guia per a 

senyalitzar l'escala. 5 50,76 € 253,80 €

V1.1 Vorera ml

Ampliació de vorera de panot en un 

màxim de 0,4m d'amplada, amb 

rigola i vorada de formigó, inclosa 

part proporcional de demolició i 

reconstrucció de vorada. 64 75,83 € 4.853,12 €

Total Carrer 5.106,92 €

Carrer Viñolas (sense serveis)

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

U1.1 Urbanització de carrer sense serveis m2

Urbanització de carrer per a la 

formació de carrer per a vianants, 

formant una plataforma única. 

S'exclouen els serveis. 859,0725 146,50 € 125.854,12 €

Total Carrer 125.854,12 €

Rambla Ribatallada

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 4 554,79 € 2.219,16 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot estriat 

i de botons per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 1 150,25 € 150,25 €

B1.4 Banc ut

Substitució de banc de disseny 

inadequat per un model adaptat amb 

reposabraços i respatller. 3 205,00 € 615,00 €



CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 m 

d'alçada per un d'adaptat. 3 179,07 € 217,44 €

Total Carrer 3.201,85 €

Carrer Àngel Guimerà

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 2 554,79 € 1.109,58 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot estriat 

i de botons per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 1 150,25 € 150,25 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 5 109,64 € 548,20 €

B1.3 Senyal de trànsit ut

Un desplaçament de senyal de trànsit 

i arrenjament del paviment a 

l'emplaçament inicial. 1 73,00 € 73,00 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 3,48 51,32 € 178,59 €

Total Carrer 2.059,62 €

Carrer Sant Domènech

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

U1.1 Urbanització de carrer sense serveis m2

Urbanització de carrer per a la 

formació de carrer per a vianants, 

formant una plataforma única. 

S'exclouen els serveis. 1156,68 146,50 € 169453,62

Total Carrer 169.453,62 €

Carrer Doctor Murillo

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 4 554,79 € 2.219,16 €

Total Carrer 2.219,16 €

Carrer Sant Jordi

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 2 554,79 € 1.109,58 €



CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot estriat 

i de botons per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 4 150,25 € 601,00 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 2 109,64 € 219,28 €

B1.4 Tensor d'un pal d'instal·lació ut

Substitució del tensor d'un pal 

d'instal·lació per un d'adaptat per 

deixar una altura lliure de 2,20 m. 1 138,80 € 138,80 €

B1.4 Escala ml Col·locació de passamà adaptat. 4 66,00 € 264,00 €

B1.4 Escala ml

Col·locació de panot guia per a 

senyalitzar l'escala. 15 50,76 € 761,40 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 1,08 51,32 € 55,43 €

Total Carrer 3.149,49 €

Rambla de Can Mora

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot estriat 

i de botons per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 3 150,25 € 450,75 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot estriat  

per senyalitzar el gual de vianants 

existent. 1 40,61 € 40,61 €

B1.4 Escala ml

Col·locació de panot guia per a 

senyalitzar l'escala. 16 50,76 € 812,16 €

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 m 

d'alçada per un d'adaptat. 4 238,76 € 289,92 €

B1.4 Banc ut

Substitució de banc de disseny 

inadequat per un model adaptat amb 

reposabraços i respatller. 12 205,00 € 2.460,00 €

Total Carrer 4.053,44 €

Carrer Sant Antoni 

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

B1.4 Escala ml

Col·locació de panot guia per a 

senyalitzar l'escala. 11 50,76 € 558,36 €

Total Carrer 558,36 €

Carrer Martorell

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 1 554,79 € 554,79 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot estriat 

i de botons per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 3 150,25 € 450,75 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 5 109,64 € 548,20 €

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 m 

d'alçada per un d'adaptat. 3 179,07 € 217,44 €

B1.4 Piló ut

Desplaçament de pilones per garantir 

els 0,9 m de vorera 3 38,37 € 38,37 €

Total Carrer 1.809,55 €

Avinguda Lluís Companys

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot estriat 

i de botons per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 2 150,25 € 300,50 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 5 109,64 € 548,20 €



CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot estriat  

per senyalitzar el gual de vianants 

existent. 1 40,61 € 40,61 €

Total Carrer 889,31 €

Camí Colomer

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot estriat 

i de botons per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 1 150,25 € 150,25 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 1 109,64 € 109,64 €

Total Carrer 259,89 €

Passatge Colomer 

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 m 

d'alçada per un d'adaptat. 2 119,38 € 144,96 €

Total Carrer 144,96 €

Carrer Torrent de la Bomba

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot estriat 

i de botons per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 4 150,25 € 601,00 €

Total Carrer 601,00 €

Carrer Cristòfol Colom

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot estriat  

per senyalitzar el gual de vianants 

existent. 6 40,61 € 243,66 €

Total Carrer 243,66 €

Avinguda Rius i Taulet

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 2 554,79 € 1.109,58 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot estriat 

i de botons per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 3 150,25 € 450,75 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot estriat  

per senyalitzar el gual de vianants 

existent. 1 40,61 € 40,61 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 2,12 51,32 € 108,80 €

Total Carrer 1.709,74 €

Avinguda Josep Anselm Clavè

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 1 554,79 € 554,79 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot estriat 

i de botons per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 4 150,25 € 601,00 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot estriat  

per senyalitzar el gual de vianants 

existent. 1 40,61 € 40,61 €



CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

V1.4 Escocells ut

Col·locació de paviment drenant en 

un escocell de dimensions 

aproximades de 1,20x0,8 m i 

demolició de 2m² paviment de panot 

al voltant de l'escocell. 18 260,31 € 4.685,58 €

Total Carrer 5.881,98 €

Avinguda de Catalunya

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot estriat 

i de botons per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 8 150,25 € 1.202,00 €

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 m 

d'alçada per un d'adaptat. 7 417,83 € 507,36 €

Total Carrer 1.709,36 €

Baixada Sant Server

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot estriat 

i de botons per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 4 150,25 € 601,00 €

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 m 

d'alçada per un d'adaptat. 2 119,38 € 144,96 €

Total Carrer 745,96 €

Carrer de Can Mates

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot estriat 

i de botons per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 2 150,25 € 300,50 €

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 m 

d'alçada per un d'adaptat. 4 238,76 € 289,92 €

Total Carrer 590,42 €

Carrer Enric Granados

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot estriat 

i de botons per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 2 150,25 € 300,50 €

B1.2 Fanal ut

Desplaçament de bàcul o columna 

d'enllumenat i arranjament del 

paviment a l'emplaçament inicial. 4 330,66 € 1.322,64 €

B1.3 Senyal de trànsit ut

Un desplaçament de senyal de trànsit 

i arrenjament del paviment a 

l'emplaçament inicial. 1 73,00 € 73,00 €

Total Carrer 1.696,14 €

Carrer Endevallada

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 9,12 51,32 € 468,0384

Total Carrer 468,04 €

Total sector Nucli (analitzat) 1.814.604,36 €



Carrer Sant Domènec

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 

m d'alçada per un d'adaptat. 1 59,69 € 59,69 €

B1.4 Banc ut

Substitució de banc de disseny 

inadequat per un model adaptat 

amb reposabraços i respatller. 1 205,00 € 205,00 €

Total Carrer 264,69 €

Carrer Sant Tomàs (samb serveis)

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

U1.2 Urbanització de carrer amb serveis m2

Urbanització de carrer per a la 

formació de carrer per a vianants, 

formant una plataforma única. 

)Inclosos tots els serveis necessaris 

per a la urbanització del carrer. 883,89 293,00 € 258.979,77 €

Total Carrer 258.979,77 €

Carrer Santa Joaquima (sense serveis)

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

U1.2 Urbanització de carrer amb serveis m2

Urbanització de carrer per a la 

formació de carrer per a vianants, 

formant una plataforma única. 

Inclosos tots els serveis necessaris 

per a la urbanització del carrer. 781,32 293,00 € 228.926,76 €

Total Carrer 228.926,76 €

Carrer Aymerich

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de 

botons i/o guies en aquest. 2 554,79 € 1.109,58 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 6 150,25 € 901,50 €

B1.1 Pal d'instal·lació aèria ut

Un desplaçament del pal 

d'instal·lació aèria. Només obra civil i 

reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 1 0,00 € 0,00 €

B1.3 Senyal de trànsit ut

Un dedsplaçament de senyal de 

trànsit i arrenjament del paviment a 

l'emplaçament inicial. 1 73,00 € 73,00 €

V1.1 Vorera ml

Ampliació de vorera de panot en un 

màxim de 0,4m d'amplada, amb 

rigola i vorada de formigó, inclosa 

part proporcional de demolició i 

reconstrucció de vorada. 75 75,83 € 5.687,25 €

Total Carrer 7.771,33 €

Carrer Sant Martí (sense serveis)

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

U1.2 Urbanització de carrer amb serveis m2

Urbanització de carrer per a la 

formació de carrer per a vianants, 

formant una plataforma única. 

Inclosos tots els serveis necessaris 

per a la seva urbanització. 1.432,86 293,00 € 419.828,13 €

Total Carrer 419.828,13 €

Carrer Los Castillejos (sense serveis)

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

U1.2 Urbanització de carrer amb serveis m2

Urbanització de carrer per a la 

formació de carrer per a vianants, 

formant una plataforma única. 

Inclosos tots els serveis necessaris 

per a la urbanització del carrer. 1729,041 293,00 € 506.609,01 €

Total Carrer 506.609,01 €

Carrer de la Mina

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de 

botons i/o guies en aquest. 1 554,79 € 554,79 €
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CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat  per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 2 40,61 € 81,22 €

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 

m d'alçada per un d'adaptat. 2 119,38 € 144,96 €

B1.4 Escala ml

Col·locació de panot guia per a 

senyalitzar l'escala. 2 50,76 € 101,52 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 1,36 51,32 € 69,80 €

Total Carrer 952,29 €

Carrer Abat Armengol

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat  per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 1 40,61 € 40,61 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 3 150,25 € 450,75 €

B1.4 Jardinera ut Treure la jardinera existent 2 0,00 € 0,00 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 0,32 51,32 € 16,42 €

Total Carrer 507,78 €

Carrer Fàbrica (sense serveis)

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

U1.2 Urbanització de carrer amb serveis m2

Urbanització de carrer per a la 

formació de carrer per a vianants, 

formant una plataforma única. 

Inclosos tots els serveis necessaris 

per a la urbanització del carrer. 667,116 293,00 € 195.464,99 €

Total Carrer 195.464,99 €

Carrer Castellví (sense serveis)

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

U1.2 Urbanització de carrer amb serveis m2

Urbanització de carrer per a la 

formació de carrer per a vianants, 

formant una plataforma única. 

Inclosos tots els serveis necessaris 

per a la urbanització del carrer. 777,784 293,00 € 227.890,71 €

Total Carrer 227.890,71 €

Carrer Josefina Mascareñas

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 4 150,25 € 601,00 €

Total Carrer 601,00 €

Carrer Indústria (sense serveis)

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

U1.2 Urbanització de carrer amb serveis m2

Urbanització de carrer per a la 

formació de carrer per a vianants, 

formant una plataforma única. 

Inclosos tots els serveis necessaris 

per a la urbanització del carrer. 1431,9 293,00 € 419.546,70 €

Total Carrer 419.546,70 €

Carrer Plana de l'Hospital

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

B1.4 Jardinera ut Treure la jardinera existent 18 0,00 € 0,00 €



CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

B1.4 Banc ut

Substitució de banc de disseny 

inadequat per un model adaptat 

amb reposabraços i respatller. 3 205,00 € 615,00 €

Total Carrer 615,00 €

Carrer Sant Bartomeu (sense serveis)

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

U1.2 Urbanització de carrer amb serveis m2

Urbanització de carrer per a la 

formació de carrer per a vianants, 

formant una plataforma única. 

Inclosos tots els serveis necessaris 

per a la urbanització del carrer. 756 293,00 € 221.508,00 €

Total Carrer 221.508,00 €

Carrer Santigo Rusiñol

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

B1.4 Banc ut

Substitució de banc de disseny 

inadequat per un model adaptat 

amb reposabraços i respatller. 2 205,00 € 410,00 €

B1.4 Escala ml

Col·locació de panot guia per a 

senyalitzar l'escala. 7 50,76 € 355,32 €

Total Carrer 765,32 €

Carrer Sant Medir (sense serveis)

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

U1.2 Urbanització de carrer amb serveis m2

Urbanització de carrer per a la 

formació de carrer per a vianants, 

formant una plataforma única. 

Inclosos tots els serveis necessaris 

per a la urbanització del carrer. 1371,146 293,00 € 401.745,78 €

Total Carrer 401.745,78 €

Carrer Balmes

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 

m d'alçada per un d'adaptat. 3 179,07 € 217,44 €

Total Carrer 217,44 €

Baixada de l'Alba

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 4 150,25 € 601,00 €

B1.4 Escala ml

Col·locació de panot guia per a 

senyalitzar l'escala. 25 50,76 € 1.269,00 €

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 

m d'alçada per un d'adaptat. 30 1.790,70 € 2.174,40 €

Total Carrer 4.044,40 €

Carrer Torre

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

B1.4 Banc ut

Substitució de banc de disseny 

inadequat per un model adaptat 

amb reposabraços i respatller. 8 205,00 € 1.640,00 €



CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 

m d'alçada per un d'adaptat. 10 596,90 € 724,80 €

Total Carrer 2.364,80 €

Passeig Francesc Macià

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 8 150,25 € 1.202,00 €

Total Carrer 1.202,00 €

Rambla del Celler

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 4 150,25 € 601,00 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 8 109,64 € 877,12 €

B1.4 Banc ut

Substitució de banc de disseny 

inadequat per un model adaptat 

amb reposabraços i respatller. 15 205,00 € 3.075,00 €

Total Carrer 4.553,12 €

Carrer Francesc Moragas

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de 

botons i/o guies en aquest. 3 554,79 € 1.664,37 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 8 150,25 € 1.202,00 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 3 109,64 € 328,92 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 2,28 51,32 € 117,01 €

Total Carrer 3.312,30 €

Carrer Dos de Maig

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de 

botons i/o guies en aquest. 2 554,79 € 1.109,58 €

V1.1 Vorera ml

Ampliació de vorera de panot en un 

màxim de 0,4m d'amplada, amb 

rigola i vorada de formigó, inclosa 

part proporcional de demolició i 

reconstrucció de vorada. 61 75,83 € 4.625,63 €

Total Carrer 5.735,21 €

Carrer Girona

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

B1.4 Escala ml

Col·locació de panot guia per a 

senyalitzar l'escala. 5 50,76 € 253,80 €



CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

V1.1 Vorera ml

Ampliació de vorera de panot en un 

màxim de 0,4m d'amplada, amb 

rigola i vorada de formigó, inclosa 

part proporcional de demolició i 

reconstrucció de vorada. 64 75,83 € 4.853,12 €

Total Carrer 5.106,92 €

Carrer Viñolas (sense serveis)

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

U1.2 Urbanització de carrer amb serveis m2

Urbanització de carrer per a la 

formació de carrer per a vianants, 

formant una plataforma única. 

Inclosos tots els serveis necessaris 

per a la urbanització del carrer. 859,0725 293,00 € 251.708,24 €

Total Carrer 251.708,24 €

Rambla Ribatallada

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de 

botons i/o guies en aquest. 4 554,79 € 2.219,16 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 1 150,25 € 150,25 €

B1.4 Banc ut

Substitució de banc de disseny 

inadequat per un model adaptat 

amb reposabraços i respatller. 3 205,00 € 615,00 €

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 

m d'alçada per un d'adaptat. 3 179,07 € 217,44 €

Total Carrer 3.201,85 €

Carrer Àngel Guimerà

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de 

botons i/o guies en aquest. 2 554,79 € 1.109,58 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 1 150,25 € 150,25 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 5 109,64 € 548,20 €

B1.3 Senyal de trànsit ut

Un desplaçament de senyal de 

trànsit i arrenjament del paviment a 

l'emplaçament inicial. 1 73,00 € 73,00 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 3,48 51,32 € 178,59 €

Total Carrer 2.059,62 €

Carrer Sant Domènech

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

U1.2 Urbanització de carrer amb serveis m2

Urbanització de carrer per a la 

formació de carrer per a vianants, 

formant una plataforma única. 

Inclosos tots els serveis necessaris 

per a la urbanització del carrer. 1156,68 293,00 € 338.907,24 €

Total Carrer 338.907,24 €

Carrer Doctor Murillo

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de 

botons i/o guies en aquest. 4 554,79 € 2.219,16 €

Total Carrer 2.219,16 €

Carrer Sant Jordi

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de 

botons i/o guies en aquest. 2 554,79 € 1.109,58 €



CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 4 150,25 € 601,00 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 2 109,64 € 219,28 €

B1.4 Tensor d'un pal d'instal·lació ut

Substitució del tensor d'un pal 

d'instal·lació per un d'adaptat per 

deixar una altura lliure de 2,20 m. 1 138,80 € 138,80 €

B1.4 Escala ml Col·locació de passamà adaptat. 4 66,00 € 264,00 €

B1.4 Escala ml

Col·locació de panot guia per a 

senyalitzar l'escala. 15 50,76 € 761,40 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 1,08 51,32 € 55,43 €

Total Carrer 3.149,49 €

Rambla de Can Mora

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 3 150,25 € 450,75 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat  per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 1 40,61 € 40,61 €

B1.4 Escala ml

Col·locació de panot guia per a 

senyalitzar l'escala. 16 50,76 € 812,16 €

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 

m d'alçada per un d'adaptat. 4 238,76 € 289,92 €

B1.4 Banc ut

Substitució de banc de disseny 

inadequat per un model adaptat 

amb reposabraços i respatller. 12 205,00 € 2.460,00 €

Total Carrer 4.053,44 €

Carrer Sant Antoni 

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

B1.4 Escala ml

Col·locació de panot guia per a 

senyalitzar l'escala. 11 50,76 € 558,36 €

Total Carrer 558,36 €

Carrer Martorell

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de 

botons i/o guies en aquest. 1 554,79 € 554,79 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 3 150,25 € 450,75 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 5 109,64 € 548,20 €

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 

m d'alçada per un d'adaptat. 3 179,07 € 217,44 €

B1.4 Piló ut

Desplaçament de pilones per 

garantir els 0,9 m de vorera 3 38,37 € 38,37 €

Total Carrer 1.809,55 €

Avinguda Lluís Companys

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 2 150,25 € 300,50 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 5 109,64 € 548,20 €



CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat  per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 1 40,61 € 40,61 €

Total Carrer 889,31 €

Camí Colomer

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 1 150,25 € 150,25 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 1 109,64 € 109,64 €

Total Carrer 259,89 €

Passatge Colomer 

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 

m d'alçada per un d'adaptat. 2 119,38 € 144,96 €

Total Carrer 144,96 €

Carrer Torrent de la Bomba

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 4 150,25 € 601,00 €

Total Carrer 601,00 €

Carrer Cristòfol Colom

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat  per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 6 40,61 € 243,66 €

Total Carrer 243,66 €

Avinguda Rius i Taulet

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de 

botons i/o guies en aquest. 2 554,79 € 1.109,58 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 3 150,25 € 450,75 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat  per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 1 40,61 € 40,61 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 2,12 51,32 € 108,80 €

Total Carrer 1.709,74 €

Avinguda Josep Anselm Clavè

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de 

botons i/o guies en aquest. 1 554,79 € 554,79 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 4 150,25 € 601,00 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat  per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 1 40,61 € 40,61 €



CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

V1.4 Escocells ut

Col·locació de paviment drenant en 

un escocell de dimensions 

aproximades de 1,20x0,8 m i 

demolició de 2m² paviment de 

panot al voltant de l'escocell. 18 260,31 € 4.685,58 €

Total Carrer 5.881,98 €

Avinguda de Catalunya

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 8 150,25 € 1.202,00 €

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 

m d'alçada per un d'adaptat. 7 417,83 € 507,36 €

Total Carrer 1.709,36 €

Baixada Sant Server

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 4 150,25 € 601,00 €

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 

m d'alçada per un d'adaptat. 2 119,38 € 144,96 €

Total Carrer 745,96 €

Carrer de Can Mates

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 2 150,25 € 300,50 €

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 

m d'alçada per un d'adaptat. 4 238,76 € 289,92 €

Total Carrer 590,42 €

Carrer Enric Granados

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 2 150,25 € 300,50 €

B1.2 Fanal ut

Desplaçament de bàcul o columna 

d'enllumenat i arranjament del 

paviment a l'emplaçament inicial. 4 330,66 € 1.322,64 €

B1.3 Senyal de trànsit ut

Un desplaçament de senyal de 

trànsit i arrenjament del paviment a 

l'emplaçament inicial. 1 73,00 € 73,00 €

Total Carrer 1.696,14 €

Carrer Endevallada

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 9,12 51,32 € 468,0384

Total Carrer 468,04 €

Total sector Nucli (analitzat) 3.541.120,85 €



                                                                                     PRESSUPOST CAN MAJÓ

Prioritat 1

Carrer Villà

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 3 554,79 € 1.664,37 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 5 150,25 € 751,25 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 9 109,64 € 986,76 €

B1.4 Tensor d'un pal d'instal·lació ut

Substitució del tensor d'un pal 

d'instal·lació per un d'adaptat per 

deixar una altura lliure de 2,20 m. 1 138,80 € 138,80 €

B1.5 Arbre ut

Un desplaçament d'arbre i 

pavimentat del buit del antic 

escocell. 5 226,83 € 1.134,15 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 6,72 51,32 € 344,87 €

V1.3 Vorera ml

Construcció de recorregut de 

vianants d'una amplada mínima de 

pas de 0,9m, un pendent 

longitudinal màxim del 8 % i 

transversal del 2 % amb paviment 

compacte, antilliscant i sense 

regruixos. 76 89,19 € 6.778,44 €

V1.4 Escocells ut

Col·locació de paviment drenant en 

un escocell de dimensions 

aproximades de 1,20x0,8 m i 

demolició de 2m² paviment de 

panot al voltant de l'escocell. 9 260,31 € 2.342,79 €

Total Carrer #########

Passeig Olabarria

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 12 554,79 € 6.657,48 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 6 150,25 € 901,50 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat  per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 2 40,61 € 81,22 €

B1.4 Escala ml

Col·locació de passamà adaptat a 

graó aïllat. 4 66,00 € 264,00 €

B1.4 Escala ml

Col·locació de panot guia per a 

senyalitzar l'escala. 2 50,76 € 101,52 €

B1.5 Arbre ut

Un desplaçament d'arbre i 

pavimentat del buit del antic 

escocell. 1 226,83 € 226,83 €



CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 2,08 51,32 € 106,75 €

V1.4 Escocells ut

Col·locació de paviment drenant en 

un escocell de dimensions 

aproximades de 1,20x0,8 m i 

demolició de 2m² paviment de 

panot al voltant de l'escocell. 2 260,31 € 520,62 €

Total Carrer 8.859,92 €

Total Prioritat 1 23.001,35 €

Prioritat 2

Passeig Valldoreix

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 10 554,79 € 5.547,90 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 2 150,25 € 300,50 €

B1.4 Tensor d'un pal d'instal·lació ut

Substitució del tensor d'un pal 

d'instal·lació per un d'adaptat per 

deixar una altura lliure de 2,20 m. 3 138,80 € 416,40 €

B1.5 Arbre ut

Un desplaçament d'arbre i 

pavimentat del buit del antic 

escocell. 2 226,83 € 453,66 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 1,56 51,32 € 80,06 €

V1.4 Escocells ut

Col·locació de paviment drenant en 

un escocell de dimensions 

aproximades de 1,20x0,8 m i 

demolició de 2m² paviment de 

panot al voltant de l'escocell. 5 260,31 € 1.301,55 €

Total Carrer 8.100,07 €

Carrer Bethoven

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 4 554,79 € 2.219,16 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 2 150,25 € 300,50 €

B1.1 Pal d'instal·lació aèria ut

Un desplaçament del pal 

d'instal·lació aèria. Només obra civil 

i reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 9 0,00 € 0,00 €

B1.2 Fanal ut

Desplaçament de bàcul o columna 

d'enllumenat i arranjament del 

paviment a l'emplaçament inicial. 5 330,66 € 1.653,30 €

B1.3 Senyal de trànsit ut

Un desplaçament de senyal de 

trànsit i arrenjament del paviment a 

l'emplaçament inicial. 1 73,00 € 73,00 €

B1.4 Tensor d'un pal d'instal·lació ut

Substitució del tensor d'un pal 

d'instal·lació per un d'adaptat per 

deixar una altura lliure de 2,20 m. 3 138,80 € 416,40 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 0,8 51,32 € 41,06 €

V1.4 Escocells ut

Col·locació de paviment drenant en 

un escocell de dimensions 

aproximades de 1,20x0,8 m i 

demolició de 2m² paviment de 

panot al voltant de l'escocell. 2 260,31 € 520,62 €

Total Carrer 5.224,04 €

Total Prioritat 2 13.324,11 €

Total sector Can Majó (analitzat) 36.325,45 €



                                                                 PRESSUPOST TURÓ DE CAN MATES - CTA. VALLVIDRERA

Prioritat 1

Carrer Prat de la Riba

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 4 109,64 € 438,56 €

B1.4 Banc ut

Substitució de banc de disseny 

inadequat per un model adaptat 

amb reposabraços i respatller. 3 205,00 € 615,00 €

V1.3 Vorera ml

Construcció de recorregut de 

vianants d'una amplada mínima de 

pas de 0,9m, un pendent 

longitudinal màxim del 8 % i 

transversal del 2 % amb paviment 

compacte, antilliscant i sense 

regruixos. 124 99,10 € 12.288,40 €

Total Carrer 13.341,96 €

BP-1417 Carretera de Rubí

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de 

botons i/o guies en aquest. 1 554,79 € 554,79 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 1 109,64 € 109,64 €

A1.4 Gual per a vianants ut

Reconstrucció total del gual de 

vianants 4 704,00 € 2.816,00 €

A1.4 Gual per a vianants ut Pintat del pas de vianants. 2 61,74 € 123,48 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 8 51,32 € 410,56 €

V1.3 Vorera ml

Construcció de recorregut de 

vianants d'una amplada mínima de 

pas de 0,9m, un pendent 

longitudinal màxim del 8 % i 

transversal del 2 % amb paviment 

compacte, antilliscant i sense 

regruixos. 155 99,10 € 15.360,50 €

Total Carrer 19.374,97 €

Carretera de Vallvidrera

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 2 150,25 € 300,50 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 12 109,64 € 1.315,68 €

B1.4 Escala ml

Col·locació de panot ratllat per a la 

senyalització de la presència de 

l'escala. 3,34 50,76 € 169,54 €

Total Carrer 1.785,72 €

Carrer Josep Irla

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 9 150,25 € 1.352,25 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 26 109,64 € 2.850,64 €



CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

B1.4 Banc ut

Substitució de banc de disseny 

inadequat per un model adaptat 

amb reposabraços i respatller. 5 205,00 € 1.025,00 €

Total Carrer 5.227,89 €

Carrer Vallseca

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 28 109,64 € 3.069,92 €

B1.4 Banc ut

Substitució de banc de disseny 

inadequat per un model adaptat 

amb reposabraços i respatller. 62 205,00 € 12.710,00 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 2,4 51,32 € 123,17 €

Total Carrer 15.903,09 €

Avinguda Carril

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 1 150,25 € 150,25 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 5 109,64 € 548,20 €

V1.3 Vorera ml

Construcció de recorregut de 

vianants d'una amplada mínima de 

pas de 0,9m, un pendent 

longitudinal màxim del 8 % i 

transversal del 2 % amb paviment 

compacte, antilliscant i sense 

regruixos. 120 99,10 € 11.892,00 €

Total Carrer 12.590,45 €

Total Prioritat 1 68.224,08 € €

Prioritat 2

Carrer de Ramón Llull

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 3 150,25 € 450,75 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 5 109,64 € 548,20 €

V1.2 Vorera m2

Subministre i col·locació  de 

paviment de llossa de formigó, llisa 

de 60x40x6cm de qualitat alta 7,2 51,32 € 369,50 €

Total Carrer 1.368,45 €

Avinguda del Bell Indret

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 8 109,64 € 877,12 €

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 

m d'alçada per un d'adaptat. 8 490,31 € 592,63 €

Total Carrer 1.469,75 €

Total Prioritat 2 2.838,20 €

Total sector Turó de Can Mates (analitzat) 71.062,28 €



                                                                 PRESSUPOST TURÓ DE CAN MATES EST

Prioritat 1

Carrer Prat de la Riba

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 2 554,79 € 1.109,58 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 18 150,25 € 2.704,50 €

B1.4 Hidrant ut

Desplaçament de l'hidrant i 

reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 2 0,00 € 0,00 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 3,2 51,32 € 164,22 €

Total Carrer 3.978,30 €

BP-1417 Carretera de Rubí

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

V1.3 Vorera ml

Construcció de recorregut de 

vianants d'una amplada mínima de 

pas de 0,9m, un pendent 

longitudinal màxim del 8 % i 

transversal del 2 % amb paviment 

compacte, antilliscant i sense 

regruixos. 332 99,10 € 32.901,20 €

Total Carrer 32.901,20 €

Total Prioritat 1 36.879,50 €

Prioritat 2

Avinguda dels Països Catalans

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 6 554,79 € 3.328,74 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 12 150,25 € 1.803,00 €

V1.3 Vorera ml

Construcció de recorregut de 

vianants d'una amplada mínima de 

pas de 0,9m, un pendent 

longitudinal màxim del 8 % i 

transversal del 2 % amb paviment 

compacte, antilliscant i sense 

regruixos. 80 99,10 € 7.928,00 €

Total Carrer 13.059,74 €

Total Prioritat 2 13.059,74 €

Total sector Turó Can Mates Est (analitzat) 49.939,24 €



                                                                                                         PRESSUPOST CAN TRABAL

Prioritat 1

Carrer Villa

CODI Unitat Descripció Amidament Preu ut (€) Import total (€)

A1.1 Gual per a vianants

ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de 

botons i/o guies en aquest. 19 554,79 € 10.541,01 €

A1.3 Gual per a vianants

ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 1 150,25 € 150,25 €

A1.3 Gual per a vianants

ut

Col·locació de banda de panot 

estriat  per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 2 40,61 € 81,22 €

B1.3 Senyal de trànsit

ut

Un desplaçament de senyal de 

trànsit i arrenjament del paviment a 

l'emplaçament inicial. 11 73,00 € 803,00 €

B1.5 Arbre

ut

Un desplaçament d'arbre i 

pavimentat del buit del antic 

escocell. 7 226,83 € 1.587,81 €

V1.1 Vorera

ml

Ampliació de vorera de panot en un 

màxim d'1m d'amplada, amb rigola i 

vorada de formigó, inclosa part 

proporcional de demolició i 

reconstrucció de vorada. 80 75,83 € 6.066,40 €

V1.2 Vorera

m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 5,72 51,32 € 293,55 €

V1.3 Vorera

ml

Construcció de recorregut de 

vianants d'una amplada mínima de 

pas de 0,9m, un pendent 

longitudinal màxim del 8 % i 

transversal del 2 % amb paviment 

compacte, antilliscant i sense 

regruixos. 30 89,19 € 2.675,70 €

V1.4 Escocells 

ut

Col·locació de paviment drenant en 

un escocell de dimensions 

aproximades de 1,20x0,8 m i 

demolició de 2m² paviment de 

panot al voltant de l'escocell. 19 260,31 € 4.945,89 €

Total Carrer 27.144,83 €

Carrer de l'Oceà Glacial

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants

ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de 

botons i/o guies en aquest. 4 554,79 € 2.219,16 €

A1.3 Gual per a vianants

ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 2 150,25 € 300,50 €

A1.3 Gual per a vianants

ut

Col·locació de banda de panot 

estriat  per senyalitzar el gual de 

vianants existent. 2 40,61 € 81,22 €

B1.1 Pal d'instal·lació aèria

ut

Un desplaçament del pal 

d'instal·lació aèria. Només obra civil 

i reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 8 0,00 € 0,00 €

B1.2 Fanal

ut

Desplaçament de bàcul o columna 

d'enllumenat i arranjament del 

paviment a l'emplaçament inicial. 3 330,66 € 991,98 €

B1.3 Senyal de trànsit

ut

Un desplaçament de senyal de 

trànsit i arrenjament del paviment a 

l'emplaçament inicial. 2 73,00 € 146,00 €

B1.4 Tensor d'un pal d'instal·lació

ut

Substitució del tensor d'un pal 

d'instal·lació per un d'adaptat per 

deixar una altura lliure de 2,20 m. 2 0,00 € 0,00 €

B1.5 Arbre

ut

Un desplaçament d'arbre i 

pavimentat del buit del antic 

escocell. 1 226,83 € 226,83 €



CODI Unitat Descripció Amidament Preu ut (€) Import total (€)

V1.1 Vorera

ml

Ampliació de vorera de panot en un 

màxim de 0,4m d'amplada, amb 

rigola i vorada de formigó, inclosa 

part proporcional de demolició i 

reconstrucció de vorada. 128 75,83 € 9.706,24 €

Total Carrer 13.671,93 €

Carrer Eduard Maria Balcells

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants

ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 18 150,25 € 2.704,50 €

B1.4 Hidrant

ut

Desplaçament de l' hidrant i 

reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 2 0,00 € 0,00 €

V1.2 Vorera

m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 10 51,32 € 513,20 €

Total Carrer 3.217,70 €

Total Prioritat 1 44.034,46 €

Prioritat 2

Avinguda de Can Trabal

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants

ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 18 150,25 € 2.704,50 €

B1.1 Pal d'instal·lació aèria

ut

Un desplaçament del pal 

d'instal·lació aèria. Només obra civil 

i reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 5 0,00 € 0,00 €

B1.3 Senyal de trànsit

ut

Un desplaçament de senyal de 

trànsit i arrenjament del paviment a 

l'emplaçament inicial. 2 73,00 € 146,00 €

B1.4 Hidrant

ut

Desplaçament de l' hidrant i 

reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 1 793,54 € 793,54 €

V1.3 Vorera

ml

Construcció de recorregut de 

vianants d'una amplada mínima de 

pas de 0,9m, un pendent 

longitudinal màxim del 8 % i 

transversal del 2 % amb paviment 

compacte, antilliscant i sense 

regruixos. 637 89,19 € 56.814,03 €

Total Carrer 60.458,07 €

Carrer Oceà Atlàntic

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants

ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de 

botons i/o guies en aquest. 4 554,79 € 2.219,16 €

A1.4 Gual per a vianants

ut

Reconstrucció total del gual de 

vianants 4 704,00 € 2.816,00 €

A1.4.a Gual per a vianants ut Pintat del pas de vianants. 2 61,74 € 123,48 €

B1.1 Pal d'instal·lació aèria

ut

Un desplaçament del pal 

d'instal·lació aèria. Només obra civil 

i reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 6 0,00 € 0,00 €

B1.3 Senyal de trànsit

ut

Un desplaçament de senyal de 

trànsit i arrenjament del paviment a 

l'emplaçament inicial. 1 73,00 € 73,00 €

B1.4 Tensor d'un pal d'instal·lació

ut

Substitució del tensor d'un pal 

d'instal·lació per un d'adaptat per 

deixar una altura lliure de 2,20 m. 4 0,00 € 0,00 €

B1.4 Hidrant

ut

Desplaçament de l' hidrant i 

reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 3 0,00 € 0,00 €

B1.5 Arbre

ut

Un desplaçament d'arbre i 

pavimentat del buit del antic 

escocell. 18 226,83 € 4.082,94 €

V1.1 Vorera

ml

Ampliació de vorera de panot en un 

màxim de 0,4m d'amplada, amb 

rigola i vorada de formigó, inclosa 

part proporcional de demolició i 

reconstrucció de vorada. 78 75,83 € 5.914,74 €

V1.2 Vorera

m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 10,16 51,32 € 521,41 €



CODI Unitat Descripció Amidament Preu ut (€) Import total (€)

V1.3 Vorera

ml

Construcció de recorregut de 

vianants d'una amplada mínima de 

pas de 0,9m, un pendent 

longitudinal màxim del 8 % i 

transversal del 2 % amb paviment 

compacte, antilliscant i sense 

regruixos. 754 89,19 € 67.249,26 €

Total Carrer 82.999,99 €

Avinguda Canadà

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants

ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de 

botons i/o guies en aquest. 6 554,79 € 3.328,74 €

A1.3 Gual per a vianants

ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 34 150,25 € 5.108,50 €

A1.4 Gual per a vianants

ut

Reconstrucció total del gual de 

vianants 2 554,79 € 1.109,58 €

A1.4 Gual per a vianants ut Pintat del pas de vianants. 1 61,74 € 61,74 €

B1.2 Fanal

ut

Desplaçament de bàcul o columna 

d'enllumenat i arranjament del 

paviment a l'emplaçament inicial. 18 330,66 € 5.951,88 €

B1.3 Senyal de trànsit

ut

Un desplaçament de senyal de 

trànsit i arrenjament del paviment a 

l'emplaçament inicial. 8 73,00 € 584,00 €

B1.4 Hidrant

ut

Desplaçament de l' hidrant i 

reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 1 0,00 € 0,00 €

B1.4 Escala

ml

Col·locació de panot ratllat per a la 

senyalització de la presència de 

l'escala. 15,6 50,76 € 791,86 €

B1.4 Escala

ml

Col·locació de passamà adaptat a 

graó aïllat i col·locació de panot 

guia. 44,09 66,00 € 2.909,94 €

V1.2 Vorera

m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 8,08 51,32 € 414,67 €

Total Carrer 20.260,90 €

Carrer Mars del Sud

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.4 Gual per a vianants

ut

Reconstrucció total del gual de 

vianants 2 704,00 € 1.408,00 €

A1.4 Gual per a vianants ut Pintat del pas de vianants. 1 61,74 € 61,74 €

B1.1 Pal d'instal·lació aèria

ut

Un desplaçament del pal 

d'instal·lació aèria. Només obra civil 

i reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 8 0,00 € 0,00 €

B1.2 Fanal

ut

Desplaçament de bàcul o columna 

d'enllumenat i arranjament del 

paviment a l'emplaçament inicial. 6 330,66 € 1.983,96 €

V1.3 Vorera

ml

Construcció de recorregut de 

vianants d'una amplada mínima de 

pas de 0,9m, un pendent 

longitudinal màxim del 8 % i 

transversal del 2 % amb paviment 

compacte, antilliscant i sense 

regruixos. 240 89,19 € 21.405,60 €

Total Carrer 24.859,30 €

Total Prioritat 2 188.578,26 €

TOTAL SECTOR CAN TRABAL (analitzat) 232.612,72 €
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                                                                 PRESSUPOST MIRA-SOL

Prioritat 1

Camí de Can Gatxet

CODI Unitats Descripció Amidament Preu unitari (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants

ut

Un rebaix i enrasament del gual amb la calçada i una 

col·locació de botons i/o guies en aquest. 14 554,79 € 7.767,06 €

A1.3 Gual per a vianants

ut

Col·locació de banda de panot estriat i de botons per 

senyalitzar el gual de vianants existent. 8 150,25 € 1.202,00 €

V1.2 Vorera

m2

Substitució o reposició de paviment de vorera de panot, 

malmès o mal dissenyat. 0,88 51,32 € 45,16 €

V1.3 Vorera

ml

Reconstrucció d'una vorera de vianants  d'una amplada  

de pas de 2,5m, un pendent longitudinal màxim del 8 % i 

transversal del 2 % amb paviment compacte, antilliscant 

i sense regruixos. 373 362,26 € 135.122,23 €

B1.4 Hidrant

ut

Desplaçament de l' hidrant i reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 1 793,54 € 793,54 €

B1.4 Piló 

ut

Substitució de piló de menys de 0,8 m d'alçada per un 

d'adaptat. 5 311,24 € 375,19 €

B1.5 Arbre

ut

Un desplaçament, tala o substitució del tipus d'arbre i 

pavimentat del buit del antic escocell. 31 226,83 € 7.031,73 €

Total Carrer 152.336,92 €

Carrer Ramon Muntaner

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants

ut

Un rebaix i enrasament del gual amb la calçada i una 

col·locació de botons i/o guies en aquest. 12 554,79 € 6.657,48 €

A1.3 Gual per a vianants

ut

Col·locació de banda de panot estriat i de botons per 

senyalitzar el gual de vianants existent. 28 150,25 € 4.207,00 €

V1.2 Vorera

m2

Substitució o reposició de paviment de vorera de panot, 

malmès o mal dissenyat. 6,16 51,32 € 316,13 €

Total Carrer 11.180,61 €

Passeig de José Ibáñez Olucha

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants

ut

Col·locació de banda de panot estriat i de botons per 

senyalitzar el gual de vianants existent. 6 150,25 € 901,50 €

A1.3 Gual per a vianants

ut

Col·locació de banda de panot de botons per senyalitzar 

el gual de vianants existent. 4 40,61 € 162,44 €

B1.4 Tensor d'un pal d'instal·lació

ut

Substitució del tensor d'un pal d'instal·lació per un 

d'adaptat per deixar una altura lliure de 2,20 m. 1 0,00 € 0,00 €

B1.5 Arbre

ut

Un desplaçament, tala o substitució del tipus d'arbre i 

pavimentat del buit del antic escocell. 5 226,83 € 1.134,15 €

Total Carrer 2.198,09 €

Rambla del Jardí

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants

ut

Un rebaix i enrasament del gual amb la calçada i una 

col·locació de botons i/o guies en aquest. 9 554,79 € 4.993,11 €

A1.3 Gual per a vianants

ut

Col·locació de banda de panot estriat i de botons per 

senyalitzar el gual de vianants existent. 9 150,25 € 1.352,25 €

A1.4 Gual per a vianants

ut Reconstrucció total del  gual de vianants. 2 554,79 € 1.109,58 €

V1.2 Vorera

m2

Substitució o reposició de paviment de vorera de panot, 

malmès o mal dissenyat. 28,16 51,32 € 1.445,17 €

V1.4 Escocells 

ut

Col·locació de paviment drenant en un escocell de 

dimensions aproximades de 1,20x0,8 m. 77 102,54 € 7.895,58 €

B1.1 Pal d'instal·lació aèria

ut

Un desplaçament del pal d'instal·lació aèria. Només 

obra civil i reposició del paviment a l'emplaçament 

inicial. 8 0,00 € 0,00 €

B1.2 Fanal

ut

Desplaçament de bàcul o columna d'enllumenat i 

arranjament del paviment a l'emplaçament inicial. 1 330,66 € 330,66 €

B1.4 Escala

ml Reconstrucció de l'escala per a fer-la adaptable 413,25 50,76 € 20.976,57 €

B1.5 Arbre

ut

Un desplaçament, tala o substitució del tipus d'arbre i 

pavimentat del buit del antic escocell. 2 226,83 € 453,66 €

Total Carrer 38.556,58 €

Avinguda de Bilbao

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 



CODI Unitats Descripció Amidament Preu unitari (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants

ut

Un rebaix i enrasament del gual amb la calçada i una 

col·locació de botons i/o guies en aquest. 12 554,79 € 6.657,48 €

A1.3 Gual per a vianants

ut

Col·locació de banda de panot estriat i de botons per 

senyalitzar el gual de vianants existent. 22 150,25 € 3.305,50 €

V1.3 Vorera

ml

Reconstrucció d'una vorera de vianants  d'una amplada  

de pas de 4m, un pendent longitudinal màxim del 8 % i 

transversal del 2 % amb paviment compacte, antilliscant 

i sense regruixos. 24 362,26 € 8.694,19 €

V1.4 Escocells 

ut

Col·locació de paviment drenant en un escocell de 

dimensions aproximades de 1,20x0,8 m. 22 102,54 € 2.255,88 €

B1.1 Pal d'instal·lació aèria

ut

Un desplaçament del pal d'instal·lació aèria. Només 

obra civil i reposició del paviment a l'emplaçament 

inicial. 4 0,00 € 0,00 €

B1.3 Senyal de trànsit

ut

Un dedsplaçament de senyal de trànsit i arrenjament del 

paviment a l'emplaçament inicial. 1 73,00 € 146,00 €

B1.4 Tensor d'un pal d'instal·lació

ut

Substitució del tensor d'un pal d'instal·lació per un 

d'adaptat per deixar una altura lliure de 2,20 m. 3 0,00 € 0,00 €

B1.5 Arbre

ut

Un desplaçament, tala o substitució del tipus d'arbre i 

pavimentat del buit del antic escocell. 1 226,83 € 226,83 €

Total Carrer 21.285,88 €

Camí de Sant Cugat al Papiol

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants

ut

Un rebaix i enrasament del gual amb la calçada i una 

col·locació de botons i/o guies en aquest. 2 554,79 € 1.109,58 €

A1.3 Gual per a vianants

ut

Col·locació de banda de panot estriat i de botons per 

senyalitzar el gual de vianants existent. 11 150,25 € 1.652,75 €

A1.3 Gual per a vianants

ut

Col·locació de banda de panot de botons per senyalitzar 

el gual de vianants existent. 31 40,61 € 1.258,91 €

A1.3 Gual per a vianants

ut

Col·locació de banda de panot estriat per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 4 40,61 € 162,44 €

V1.2 Vorera

m2

Substitució o reposició de paviment de vorera de panot, 

malmès o mal dissenyat. 4,72 51,32 € 242,23 €

V1.4 Escocells 

ut

Col·locació de paviment drenant en un escocell de 

dimensions aproximades de 1,20x0,8 m i demolició de 

2m² paviment de panot al voltant de l'escocell. 260,31 102,54 € 26.692,19 €



CODI Unitats Descripció Amidament Preu unitari (€) preu tot (€) 

B1.5 Arbre

ut

Un desplaçament, tala o substitució del tipus d'arbre i 

pavimentat del buit del antic escocell. 1 226,83 € 226,83 €

Total Carrer 31.344,93 €

Avinguda de Montserrat Roig

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants

ut

Un rebaix i enrasament del gual amb la calçada i una 

col·locació de botons i/o guies en aquest. 2 554,79 € 1.109,58 €

A1.3 Gual per a vianants

ut

Col·locació de banda de panot estriat i de botons per 

senyalitzar el gual de vianants existent. 12 150,25 € 1.803,00 €

A1.3 Gual per a vianants

ut

Col·locació de banda de panot de botons per senyalitzar 

el gual de vianants existent. 13 40,61 € 527,93 €

A1.3 Gual per a vianants

ut

Col·locació de banda de panot estriat per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 3 40,61 € 121,83 €

B1.4 Tensor d'un pal d'instal·lació

ut

Substitució del tensor d'un pal d'instal·lació per un 

d'adaptat per deixar una altura lliure de 2,20 m. 1 0,00 € 0,00 €

B1.4 Hidrant

ut

Desplaçament de l' hidrant i reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 1 793,54 € 793,54 €

Total Carrer 4.355,88 €

Carrer de Saragossa

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants

ut

Un rebaix i enrasament del gual amb la calçada i una 

col·locació de botons i/o guies en aquest. 2 554,79 € 1.109,58 €

A1.3 Gual per a vianants

ut

Col·locació de banda de panot estriat i de botons per 

senyalitzar el gual de vianants existent. 36 150,25 € 5.409,00 €

V1.2 Vorera

m2

Substitució o reposició de paviment de vorera de panot, 

malmès o mal dissenyat. 3,32 51,32 € 170,38 €

V1.4 Escocells 

ut

Col·locació de paviment drenant en un escocell de 

dimensions aproximades de 1,20x0,8 m i demolició de 

2m² paviment de panot al voltant de l'escocell. 6 260,31 € 1.561,86 €

B1.4 Hidrant

ut

Desplaçament de l' hidrant i reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 1 793,54 € 793,54 €

B1.5 Arbre

ut

Un desplaçament, tala o substitució del tipus d'arbre i 

pavimentat del buit del antic escocell. 3 226,83 € 680,49 €

Total Carrer 9.724,85 €

Passeig Baixador

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants

ut

Col·locació de banda de panot estriat i de botons per 

senyalitzar el gual de vianants existent. 2 150,25 € 300,50 €

Total Carrer 300,50 €

Carrer de Josep Trueta

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants

ut

Un rebaix i enrasament del gual amb la calçada i una 

col·locació de botons i/o guies en aquest. 2 554,79 € 1.109,58 €

A1.3 Gual per a vianants

ut

Col·locació de banda de panot estriat i de botons per 

senyalitzar el gual de vianants existent. 6 150,25 € 901,50 €

A1.3 Gual per a vianants

ut

Col·locació de banda de panot de botons per senyalitzar 

el gual de vianants existent. 4 40,61 € 162,44 €

V1.2 Vorera

m2

Substitució o reposició de paviment de vorera de panot, 

malmès o mal dissenyat. 16,57 51,32 € 850,37 €

V1.3 Vorera

ml

Reconstrucció d'una vorera de vianants  d'una amplada  

de pas de 5m, un pendent longitudinal màxim del 8 % i 

transversal del 2 % amb paviment compacte, antilliscant 

i sense regruixos. 120 362,26 € 43.470,96 €

B1.4 Escala

ml Reconstrucció de l'escala per a fer-la adaptable 57,75 160,25 € 9.254,44 €

Total Carrer 55.749,29 €

Carrer de Josep Valls

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants

ut

Col·locació de banda de panot de botons per senyalitzar 

el gual de vianants existent. 8 40,61 € 324,88 €

Total Carrer 324,88 €

Avinguda de Can Cabassa

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants

ut

Col·locació de banda de panot de botons per senyalitzar 

el gual de vianants existent. 14 40,61 € 568,54 €



CODI Unitats Descripció Amidament Preu unitari (€) preu tot (€) 

A1.4 Gual per a vianants

ut Reconstrucció total del  gual de vianants. 2 554,79 € 1.109,58 €

V1.2 Vorera

m2

Substitució o reposició de paviment de vorera de panot, 

malmès o mal dissenyat. 4 51,32 € 205,28 €

B1.4 Banc 

ut

Substitució de banc de disseny inadequat per un model 

adaptat amb reposabraços i respatller. 3 205,00 € 615,00 €

Total Carrer 2.498,40 €

Passeig del Roser

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants

ut

Col·locació de banda de panot estriat i de botons per 

senyalitzar el gual de vianants existent. 2 150,25 € 300,50 €

Total Carrer 300,50 €

Passeig del Nard

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants

ut

Col·locació de banda de panot estriat i de botons per 

senyalitzar el gual de vianants existent. 42 150,25 € 6.310,50 €

A1.3 Gual per a vianants

ut

Col·locació de banda de panot de botons per senyalitzar 

el gual de vianants existent. 2 40,61 € 81,22 €

V1.2 Vorera

m2

Substitució o reposició de paviment de vorera de panot, 

malmès o mal dissenyat. 2,48 51,32 € 127,27 €

B1.4 Armari d'instal·lacions 

ut

Desplaçament d'armari d'instal·lacions i reposició del 

paviment a l'emplaçament inicial. 1 0,00 € 0,00 €

B1.4 Tensor d'un pal d'instal·lació

ut

Substitució del tensor d'un pal d'instal·lació per un 

d'adaptat per deixar una altura lliure de 2,20 m. 3 0,00 € 0,00 €

Total Carrer 6.518,99 €

Carrer de Pompeu Fabra

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants

ut

Col·locació de banda de panot estriat i de botons per 

senyalitzar el gual de vianants existent. 12 150,25 € 1.803,00 €

A1.4 Gual per a vianants

ut Reconstrucció total del  gual de vianants. 4 554,79 € 2.219,16 €

V1.2 Vorera

m2

Substitució o reposició de paviment de vorera de panot, 

malmès o mal dissenyat. 0,48 51,32 € 24,63 €

V1.3 Vorera

ml

Reconstrucció d'una vorera de vianants  d'una amplada  

de pas de 2m, un pendent longitudinal màxim del 8 % i 

transversal del 2 % amb paviment compacte, antilliscant 

i sense regruixos. 15 362,26 € 5.433,87 €

V1.4 Escocells 

ut

Col·locació de paviment drenant en un escocell de 

dimensions aproximades de 1,20x0,8 m i demolició de 

2m² paviment de panot al voltant de l'escocell. 3 260,31 € 780,93 €

B1.1 Pal d'instal·lació aèria

ut

Un desplaçament del pal d'instal·lació aèria. Només 

obra civil i reposició del paviment a l'emplaçament 

inicial. 1 0,00 € 0,00 €

B1.2 Fanal

ut

Desplaçament de bàcul o columna d'enllumenat i 

arranjament del paviment a l'emplaçament inicial. 3 330,66 € 991,98 €

B1.4 Hidrant

ut

Desplaçament de l' hidrant i reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 1 793,54 € 793,54 €

Total Carrer 12.047,11 €

Rambla del Baixador

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants

ut

Un rebaix i enrasament del gual amb la calçada i una 

col·locació de botons i/o guies en aquest. 7 554,79 € 3.883,53 €

A1.3 Gual per a vianants

ut

Col·locació de banda de panot estriat i de botons per 

senyalitzar el gual de vianants existent. 13 150,25 € 1.953,25 €

V1.4 Escocells 

ut

Col·locació de paviment drenant en un escocell de 

dimensions aproximades de 1,20x0,8 m i demolició de 

2m² paviment de panot al voltant de l'escocell. 1 260,31 € 260,31 €

B1.5 Arbre

ut

Un desplaçament, tala o substitució del tipus d'arbre i 

pavimentat del buit del antic escocell. 2 226,83 € 453,66 €

Total Rambla del Baixador 6.550,75 €

Total Prioritat 1 355.274,17 €

Prioritat 2

Avinguda de Bilbao

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 



CODI Unitats Descripció Amidament Preu unitari (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants

ut

Un rebaix i enrasament del gual amb la calçada i una 

col·locació de botons i/o guies en aquest. 1 554,79 € 554,79 €

A1.3 Gual per a vianants

ut

Col·locació de banda de panot estriat i de botons per 

senyalitzar el gual de vianants existent. 11 150,25 € 1.652,75 €

V1.2 Vorera

m2

Substitució o reposició de paviment de vorera de panot, 

malmès o mal dissenyat. 3,88 51,32 € 199,12 €

V1.3 Vorera

ml

Reconstrucció d'una vorera de vianants  d'una amplada  

de pas de 2m, un pendent longitudinal màxim del 8 % i 

transversal del 2 % amb paviment compacte, antilliscant 

i sense regruixos. 15 362,26 € 5.433,87 €

Total Carrer 7.840,53 €

Carrer de Veneçuela

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants

ut

Un rebaix i enrasament del gual amb la calçada i una 

col·locació de botons i/o guies en aquest. 2 554,79 € 1.109,58 €

A1.3 Gual per a vianants

ut

Col·locació de banda de panot estriat i de botons per 

senyalitzar el gual de vianants existent. 8 150,25 € 1.202,00 €

A1.3 Gual per a vianants

ut

Col·locació de banda de panot estriat per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 4 40,61 € 162,44 €

A1.4 Gual per a vianants

ut Reconstrucció total del  gual de vianants. 8 554,79 € 4.438,32 €

V1.2 Vorera

m2

Substitució o reposició de paviment de vorera de panot, 

malmès o mal dissenyat. 2,88 51,32 € 147,80 €

V1.3 Vorera

ml

Reconstrucció d'una vorera de vianants  d'una amplada  

de pas de 2m, un pendent longitudinal màxim del 8 % i 

transversal del 2 % amb paviment compacte, antilliscant 

i sense regruixos. 59 362,26 € 21.373,22 €

V1.4 Escocells 

ut

Col·locació de paviment drenant en un escocell de 

dimensions aproximades de 1,20x0,8 m i demolició de 

2m² paviment de panot al voltant de l'escocell. 50 260,31 € 13.015,50 €

B1.4 Hidrant

ut

Desplaçament de l' hidrant i reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 1 793,54 € 793,54 €

B1.4 Tensor d'un pal d'instal·lació

ut

Substitució del tensor d'un pal d'instal·lació per un 

d'adaptat per deixar una altura lliure de 2,20 m. 3 0,00 € 0,00 €

Total Carrer 42.242,40 €

Passeig Baixador

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants

ut

Col·locació de banda de panot estriat i de botons per 

senyalitzar el gual de vianants existent. 6 150,25 € 901,50 €



CODI Unitats Descripció Amidament Preu unitari (€) preu tot (€) 

V1.2 Vorera

m2

Substitució o reposició de paviment de vorera de panot, 

malmès o mal dissenyat. 1,4 51,32 € 71,85 €

Total Carrer 973,35 €

Carrer Terol

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants

ut

Col·locació de banda de panot de botons per senyalitzar 

el gual de vianants existent. 2 40,61 € 81,22 €

A1.4 Gual per a vianants

ut Reconstrucció total del  gual de vianants. 2 554,79 € 1.109,58 €

Total Carrer 1.190,80 €

Passeig de l'Havana

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

v1,4

A1.3 Gual per a vianants

ut

Col·locació de banda de panot estriat i de botons per 

senyalitzar el gual de vianants existent. 14 150,25 € 2.103,50 €

B1.4 Hidrant

ut

Desplaçament de l' hidrant i reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 1 793,54 € 793,54 €

B1.4 Tensor d'un pal d'instal·lació

ut

Substitució del tensor d'un pal d'instal·lació per un 

d'adaptat per deixar una altura lliure de 2,20 m. 2 0,00 € 0,00 €

Total Carrer 2.897,04 €

Carrer d'El Salvador

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants

ut

Un rebaix i enrasament del gual amb la calçada i una 

col·locació de botons i/o guies en aquest. 3 554,79 € 1.664,37 €

A1.3 Gual per a vianants

ut

Col·locació de banda de panot estriat i de botons per 

senyalitzar el gual de vianants existent. 7 150,25 € 1.051,75 €

V1.4 Escocells 

ut

Col·locació de paviment drenant en un escocell de 

dimensions aproximades de 1,20x0,8 m i demolició de 

2m² paviment de panot al voltant de l'escocell. 5 260,31 € 1.301,55 €

Total Carrer 4.017,67 €

Passeig Orquídia

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants

ut

Col·locació de banda de panot estriat i de botons per 

senyalitzar el gual de vianants existent. 16 150,25 € 2.404,00 €

V1.2 Vorera

m2

Substitució o reposició de paviment de vorera de panot, 

malmès o mal dissenyat. 25,8 51,32 € 1.324,06 €

B1.2 Fanal

ut

Desplaçament de bàcul o columna d'enllumenat i 

arranjament del paviment a l'emplaçament inicial. 2 330,66 € 661,32 €

B1.4 Hidrant

ut

Desplaçament de l' hidrant i reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 3 793,54 € 793,54 €

B1.4 Tensor d'un pal d'instal·lació

ut

Substitució del tensor d'un pal d'instal·lació per un 

d'adaptat per deixar una altura lliure de 2,20 m. 5 0,00 € 0,00 €

B1.5 Arbre

ut

Un desplaçament, tala o substitució del tipus d'arbre i 

pavimentat del buit del antic escocell. 2 226,83 € 453,66 €

Total Carrer 5.636,58 €

Passeig del Roser

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants

ut

Un rebaix i enrasament del gual amb la calçada i una 

col·locació de botons i/o guies en aquest. 2 554,79 € 1.109,58 €

A1.3 Gual per a vianants

ut

Col·locació de banda de panot estriat i de botons per 

senyalitzar el gual de vianants existent. 14 150,25 € 2.103,50 €

A1.3 Gual per a vianants

ut

Col·locació de banda de panot estriat per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 6 40,61 € 243,66 €



CODI Unitats Descripció Amidament Preu unitari (€) preu tot (€) 

V1.4 Escocells 

ut

Col·locació de paviment drenant en un escocell de 

dimensions aproximades de 1,20x0,8 m i demolició de 

2m² paviment de panot al voltant de l'escocell. 10 260,31 € 2.603,10 €

B1.4 Tensor d'un pal d'instal·lació

ut

Substitució del tensor d'un pal d'instal·lació per un 

d'adaptat per deixar una altura lliure de 2,20 m. 1 0,00 € 0,00 €

Total Carrer 6.059,84 €

Carrer de Josep Trueta

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants

ut

Un rebaix i enrasament del gual amb la calçada i una 

col·locació de botons i/o guies en aquest. 2 554,79 € 1.109,58 €

V1.2 Vorera

m2

Substitució o reposició de paviment de vorera de panot, 

malmès o mal dissenyat. 9,4 51,32 € 482,41 €

V1.3 Vorera

ml

Reconstrucció d'una vorera de vianants  d'una amplada  

de pas de 2m, un pendent longitudinal màxim del 8 % i 

transversal del 2 % amb paviment compacte, antilliscant 

i sense regruixos. 100 362,26 € 36.225,80 €

B1.2 Fanal

ut

Desplaçament de bàcul o columna d'enllumenat i 

arranjament del paviment a l'emplaçament inicial. 8 330,66 € 2.645,28 €

B1.4 Escala

ml Reconstrucció de l'escala per a fer-la adaptable 30 160,25 € 4.807,50 €

Total Carrer 45.270,57 €

Carrer Pedró

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants

ut

Un rebaix i enrasament del gual amb la calçada i una 

col·locació de botons i/o guies en aquest. 6 554,79 € 3.328,74 €

V1.2 Vorera

m2

Substitució o reposició de paviment de vorera de panot, 

malmès o mal dissenyat. 15,92 51,32 € 817,01 €

Total Carrer 4.145,75 €

Carrer Arnau de Vilanova

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants

ut

Col·locació de banda de panot estriat i de botons per 

senyalitzar el gual de vianants existent. 2 150,25 € 300,50 €

A1.3 Gual per a vianants

ut

Col·locació de banda de panot de botons per senyalitzar 

el gual de vianants existent. 12 40,61 € 487,32 €

V1.2 Vorera

m2

Substitució o reposició de paviment de vorera de panot, 

malmès o mal dissenyat. 6,12 51,32 € 314,08 €

Total Carrer 1.101,90 €

Total Prioritat 2 121.376,43 €

Total Sector Mira-Sol (analitzat) 476.650,60 €



                                                    PRESSUPOST LA FLORESTA

Prioritat 2

Avinguda Verge de Montserrat

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

A1.4 Gual per a vianants

ut

Un rebaix i enrasament del gual 

amb la calçada i una col·locació 

de botons i/o guies en aquest. 26 554,79 € 14.424,54 €

V1.1 Vorera

ml

Ampliació de vorera de panot 

en un màxim d'1m d'amplada, 

amb rigola i vorada de formigó, 

inclosa part proporcional de 

demolició i reconstrucció de 

vorada. 11 75,83 € 834,13 €

V1.2 Vorera

m2

Substitució o reposició de 

paviment de vorera de panot, 

malmès o mal dissenyat. 77,02 51,32 € 3.952,67 €

V1.2 Vorera

ml

Substitució o reposició de 

bordons, malmesos o mal 

dissenyats. 24 51,29 € 1.230,96 €

V1.3 Vorera

ml

Construcció de recorregut de 

vianants d'una amplada 

mínima de pas de 0,9m, un 

pendent longitudinal màxim 

del 8 % i transversal del 2 % 

amb paviment compacte, 

antilliscant i sense regruixos. 1000,89 99,10 € 99.188,20 €

B1.1 Pal d'instal·lació aèria

ut

Un desplaçament del pal 

d'instal·lació aèria. Només obra 

civil i reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 16 0,00 € 0,00 €

B1.2 Fanal

ut

Desplaçament de bàcul o 

columna d'enllumenat i 

arranjament del paviment a 

l'emplaçament inicial. 34 330,66 € 11.242,44 €

B1.3 Senyal de trànsit

ut

Un dedsplaçament de senyal de 

trànsit i arrenjament del 

paviment a l'emplaçament 

inicial. 2 73,00 € 146,00 €

B1.4 Desbroçat vegetació

m2

Desbroçat de erbes amb 

mitjants manuals, per a una 

alçada de malesa <=150cm 

carrega sobre camió o 

contenidor 1077,69 1,14 € 1.228,57 €

Total Carrer 132.247,50 €

Plaça del Centre

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

A1.4 Gual per a vianants

ut

Un rebaix i enrasament del gual 

amb la calçada i una col·locació 

de botons i/o guies en aquest. 6 554,79 € 3.328,74 €

V1.1 Vorera

ml

Ampliació de vorera de panot 

en un màxim d'1m d'amplada, 

amb rigola i vorada de formigó, 

inclosa part proporcional de 

demolició i reconstrucció de 

vorada. 14 75,83 € 1.061,62 €

V1.2 Vorera

m2

Substitució o reposició de 

paviment de vorera de panot, 

malmès o mal dissenyat. 4 51,32 € 205,28 €

V1.2 Vorera

ml

Substitució o reposició de 

bordons, malmesos o mal 

dissenyats. 1 51,29 € 51,29 €

V1.3 Vorera

ml

Construcció de recorregut de 

vianants d'una amplada 

mínima de pas de 0,9m, un 

pendent longitudinal màxim 6 99,10 € 594,60 €

B1.1 Pal d'instal·lació aèria

ut

Un desplaçament del pal 

d'instal·lació aèria. Només obra 

civil i reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 1 0,00 € 0,00 €

Total Carrer 5.241,53 €

Carrer Bona Vista

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot



CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

A1.4 Gual per a vianants

ut

Un rebaix i enrasament del gual 

amb la calçada i una col·locació 

de botons i/o guies en aquest. 22 554,79 € 12.205,38 €

V1.1 Vorera

ml

Ampliació de vorera de panot 

en un màxim d'1m d'amplada, 

amb rigola i vorada de formigó, 

inclosa part proporcional de 

demolició i reconstrucció de 

vorada. 139,2 75,83 € 10.555,54 €

V1.2 Vorera

m2

Substitució o reposició de 

paviment de vorera de panot, 

malmès o mal dissenyat. 10,46 51,32 € 536,81 €

V1.2 Vorera

ml

Substitució o reposició de 

bordons, malmesos o mal 

dissenyats. 2 51,29 € 102,58 €

V1.3 Vorera

ml

Construcció de recorregut de 

vianants d'una amplada 

mínima de pas de 0,9m, un 

pendent longitudinal màxim 

del 8 % i transversal del 2 % 

amb paviment compacte, 

antilliscant i sense regruixos. 777,12 99,10 € 77.012,59 €

B1.1 Pal d'instal·lació aèria

ut

Un desplaçament del pal 

d'instal·lació aèria. Només obra 

civil i reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 17 0,00 € 0,00 €

B1.2 Fanal

ut

Desplaçament de bàcul o 

columna d'enllumenat i 

arranjament del paviment a 

l'emplaçament inicial. 7 330,66 € 2.314,62 €

B1.4 Desbroçat vegetació

m2

Desbroçat de erbes amb 

mitjants manuals, per a una 

alçada de malesa <=150cm 

carrega sobre camió o 

contenidor 542,48 1,14 € 618,43 €

Total Carrer 103.345,94 €

Carrer de Can Llobet

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

A1.4 Gual per a vianants

ut

Un rebaix i enrasament del gual 

amb la calçada i una col·locació 

de botons i/o guies en aquest. 6 554,79 € 3.328,74 €

V1.1 Vorera

ml

Ampliació de vorera de panot 

en un màxim d'1m d'amplada, 

amb rigola i vorada de formigó, 

inclosa part proporcional de 

demolició i reconstrucció de 

vorada. 167,3 75,83 € 12.686,36 €

V1.2 Vorera

m2

Substitució o reposició de 

paviment de vorera de panot, 

malmès o mal dissenyat. 19,73 51,32 € 1.012,54 €

V1.3 Vorera

ml

Construcció de recorregut de 

vianants d'una amplada 

mínima de pas de 0,9m, un 

pendent longitudinal màxim 

del 8 % i transversal del 2 % 

amb paviment compacte, 

antilliscant i sense regruixos. 93,01 99,10 € 9.217,29 €

B1.1 Pal d'instal·lació aèria

ut

Un desplaçament del pal 

d'instal·lació aèria. Només obra 

civil i reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 9 0,00 € 0,00 €

B1.2 Fanal

ut

Desplaçament de bàcul o 

columna d'enllumenat i 

arranjament del paviment a 

l'emplaçament inicial. 6 330,66 € 1.983,96 €

B1.3 Senyal de trànsit

ut

Un dedsplaçament de senyal de 

trànsit i arrenjament del 

paviment a l'emplaçament 

inicial. 1 73,00 € 73,00 €

B1.4 Desbroçat vegetació

m2

Desbroçat de erbes amb 

mitjants manuals, per a una 

alçada de malesa <=150cm 

carrega sobre camió o 

contenidor 51 1,14 € 58,14 €

B1.4 Tensor d'un pal d'instal·lació

ut

Substitució del tensor d'un pal 

d'instal·lació per un d'adaptat 

per deixar una altura lliure de 

2,20 m. 2 0,00 € 0,00 €

Total Carrer 28.360,03 €



CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

Passeig La Floresta

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

A1.4 Gual per a vianants

ut

Un rebaix i enrasament del gual 

amb la calçada i una col·locació 

de botons i/o guies en aquest. 24 554,79 € 13.314,96 €

V1.1 Vorera

ml

Ampliació de vorera de panot 

en un màxim d'1m d'amplada, 

amb rigola i vorada de formigó, 

inclosa part proporcional de 

demolició i reconstrucció de 

vorada. 132,25 75,83 € 10.028,52 €

V1.2 Vorera

m2

Substitució o reposició de 

paviment de vorera de panot, 

malmès o mal dissenyat. 38,92 51,32 € 1.997,37 €

V1.2 Vorera

ml

Substitució o reposició de 

bordons, malmesos o mal 

dissenyats. 9 51,29 € 461,61 €

V1.3 Vorera

ml

Construcció de recorregut de 

vianants d'una amplada 

mínima de pas de 0,9m, un 

pendent longitudinal màxim 

del 8 % i transversal del 2 % 

amb paviment compacte, 

antilliscant i sense regruixos. 210,75 99,10 € 20.885,33 €

B1.1 Pal d'instal·lació aèria

ut

Un desplaçament del pal 

d'instal·lació aèria. Només obra 

civil i reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 31 0,00 € 0,00 €

B1.2 Fanal

ut

Desplaçament de bàcul o 

columna d'enllumenat i 

arranjament del paviment a 

l'emplaçament inicial. 19 330,66 € 6.282,54 €

B1.3 Senyal de trànsit

ut

Un dedsplaçament de senyal de 

trànsit i arrenjament del 

paviment a l'emplaçament 

inicial. 8 73,00 € 584,00 €

B1.4 Desbroçat vegetació

m2

Desbroçat de erbes amb 

mitjants manuals, per a una 

alçada de malesa <=150cm 

carrega sobre camió o 

contenidor 74,53 1,14 € 84,96 €

B1.4 Hidrant

ut

Desplaçament del hidrant i 

reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 1 793,54 € 793,54 €

Total Carrer 54.432,83 €

Carrer Diputació

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

A1.4 Gual per a vianants

ut

Un rebaix i enrasament del gual 

amb la calçada i una col·locació 

de botons i/o guies en aquest. 2 554,79 € 1.109,58 €



CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

A1.3 Gual per a vianants

ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i/o de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 1 75,13 € 75,13 €

V1.1 Vorera

ml

Ampliació de vorera de panot 

en un màxim d'1m d'amplada, 

amb rigola i vorada de formigó, 

inclosa part proporcional de 

demolició i reconstrucció de 

vorada. 227,29 75,83 € 17.235,40 €

V1.2 Vorera

m2

Substitució o reposició de 

paviment de vorera de panot, 

malmès o mal dissenyat. 1,96 51,32 € 100,59 €

B1.1 Pal d'instal·lació aèria

ut

Un desplaçament del pal 

d'instal·lació aèria. Només obra 

civil i reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 17 0,00 € 0,00 €

B1.2 Fanal

ut

Desplaçament de bàcul o 

columna d'enllumenat i 

arranjament del paviment a 

l'emplaçament inicial. 13 330,66 € 4.298,58 €

B1.3 Senyal de trànsit

ut

Un dedsplaçament de senyal de 

trànsit i arrenjament del 

paviment a l'emplaçament 

inicial. 3 73,00 € 219,00 €

Total Carrer 23.038,27 €

Passeig Pollancres

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

A1.4 Gual per a vianants

ut

Un rebaix i enrasament del gual 

amb la calçada i una col·locació 

de botons i/o guies en aquest. 16 554,79 € 8.876,64 €

V1.1 Vorera

ml

Ampliació de vorera de panot 

en un màxim d'1m d'amplada, 

amb rigola i vorada de formigó, 

inclosa part proporcional de 

demolició i reconstrucció de 

vorada. 88,6 75,83 € 6.718,54 €

V1.2 Vorera

m2

Substitució o reposició de 

paviment de vorera de panot, 

malmès o mal dissenyat. 46,37 51,32 € 2.379,71 €

V1.2 Vorera

ml

Substitució o reposició de 

bordons, malmesos o mal 

dissenyats. 2 51,29 € 102,58 €

B1.1 Pal d'instal·lació aèria

ut

Un desplaçament del pal 

d'instal·lació aèria. Només obra 

civil i reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 9 0,00 € 0,00 €

B1.2 Fanal

ut

Desplaçament de bàcul o 

columna d'enllumenat i 

arranjament del paviment a 

l'emplaçament inicial. 10 330,66 € 3.306,60 €

B1.3 Senyal de trànsit

ut

Un dedsplaçament de senyal de 

trànsit i arrenjament del 

paviment a l'emplaçament 

inicial. 1 73,00 € 73,00 €

B1.4 Desbroçat vegetació

m2

Desbroçat de erbes amb 

mitjants manuals, per a una 

alçada de malesa <=150cm 

carrega sobre camió o 

contenidor 10 1,14 € 11,40 €

B1.4 Armari d'instal·lacions 

ut

Desplaçament d'armari 

d'instal·lacions i reposició del 

paviment a l'emplaçament 

inicial. 2 0,00 € 0,00 €

Total Carrer 21.468,47 €

Avinguda Emeterio Escudero

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

A1.4 Gual per a vianants

ut

Un rebaix i enrasament del gual 

amb la calçada i una col·locació 

de botons i/o guies en aquest. 10 554,79 € 5.547,90 €

V1.1 Vorera

ml

Ampliació de vorera de panot 

en un màxim d'1m d'amplada, 

amb rigola i vorada de formigó, 

inclosa part proporcional de 

demolició i reconstrucció de 

vorada. 298,74 75,83 € 22.653,45 €



CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.2 Vorera

m2

Substitució o reposició de 

paviment de vorera de panot, 

malmès o mal dissenyat. 12,08 51,32 € 619,95 €

V1.2 Vorera

ml

Substitució o reposició de 

bordons, malmesos o mal 

dissenyats. 11 51,29 € 564,19 €

V1.3 Vorera

ml

Construcció de recorregut de 

vianants d'una amplada 

mínima de pas de 0,9m, un 

pendent longitudinal màxim 

del 8 % i transversal del 2 % 

amb paviment compacte, 

antilliscant i sense regruixos. 197,59 99,10 € 19.581,17 €

B1.1 Pal d'instal·lació aèria

ut

Un desplaçament del pal 

d'instal·lació aèria. Només obra 

civil i reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 14 0,00 € 0,00 €

B1.3 Senyal de trànsit

ut

Un dedsplaçament de senyal de 

trànsit i arrenjament del 

paviment a l'emplaçament 

inicial. 3 73,00 € 219,00 €

B1.4 Desbroçat vegetació

m2

Desbroçat de erbes amb 

mitjants manuals, per a una 

alçada de malesa <=150cm 

carrega sobre camió o 

contenidor 30,28 1,14 € 34,52 €

B1.4 Desplaçament de paperera

ut

Desplaçament de paperera per 

poder garantir els 0,9 m de 

vorera                                                         1 43,02 € 43,02 €

Total Carrer 49.263,20 €

Camí Capella

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

A1.4 Gual per a vianants

ut

Un rebaix i enrasament del gual 

amb la calçada i una col·locació 

de botons i/o guies en aquest. 2 554,79 € 1.109,58 €

V1.2 Vorera

m2

Substitució o reposició de 

paviment de vorera de panot, 

malmès o mal dissenyat. 1,36 51,32 € 69,80 €

V1.3 Vorera

ml

Construcció de recorregut de 

vianants d'una amplada 

mínima de pas de 0,9m, un 

pendent longitudinal màxim 

del 8 % i transversal del 2 % 

amb paviment compacte, 

antilliscant i sense regruixos. 106,18 99,10 € 10.522,44 €

B1.4 Desbroçat vegetació

m2

Desbroçat de erbes amb 

mitjants manuals, per a una 

alçada de malesa <=150cm 

carrega sobre camió o 

contenidor 106,18 1,14 € 121,05 €

Total Carrer 11.822,86 €

Passeig Capella

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

A1.4 Gual per a vianants

ut

Un rebaix i enrasament del gual 

amb la calçada i una col·locació 

de botons i/o guies en aquest. 4 554,79 € 2.219,16 €

V1.2 Vorera

m2

Substitució o reposició de 

paviment de vorera de panot, 

malmès o mal dissenyat. 7,28 51,32 € 373,61 €

V1.2 Vorera

ml

Substitució o reposició de 

bordons, malmesos o mal 

dissenyats. 1 51,29 € 51,29 €

V1.3 Vorera

ml

Construcció de recorregut de 

vianants d'una amplada 

mínima de pas de 0,9m, un 

pendent longitudinal màxim 

del 8 % i transversal del 2 % 

amb paviment compacte, 

antilliscant i sense regruixos. 30,21 99,10 € 2.993,81 €

V1.4 Escocells 

ut

Col·locació de paviment 

drenant en un escocell de 

dimensions aproximades de 

1,20x0,8 m. 4 102,54 € 410,16 €

B1.1 Pal d'instal·lació aèria

ut

Un desplaçament del pal 

d'instal·lació aèria. Només obra 

civil i reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 11 0,00 € 0,00 €



CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

B1.2 Fanal

ut

Desplaçament de bàcul o 

columna d'enllumenat i 

arranjament del paviment a 

l'emplaçament inicial. 4 330,66 € 1.322,64 €

B1.4 Desbroçat vegetació

m2

Desbroçat de erbes amb 

mitjants manuals, per a una 

alçada de malesa <=150cm 

carrega sobre camió o 

contenidor 25 1,14 € 28,50 €

Total Carrer 7.399,17 €

Plaça Pere Planes

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

A1.4 Gual per a vianants

ut

Un rebaix i enrasament del gual 

amb la calçada i una col·locació 

de botons i/o guies en aquest. 12 554,79 € 6.657,48 €

V1.2 Vorera

m2

Substitució o reposició de 

paviment de vorera de panot, 

malmès o mal dissenyat. 3 51,32 € 153,96 €

B1.1 Pal d'instal·lació aèria

ut

Un desplaçament del pal 

d'instal·lació aèria. Només obra 

civil i reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 1 0,00 € 0,00 €

Total Carrer 6.811,44 €

Avinguda Pere Planes

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.1 Vorera

ml

Ampliació de vorera de panot 

en un màxim d'1m d'amplada, 

amb rigola i vorada de formigó, 

inclosa part proporcional de 

demolició i reconstrucció de 

vorada. 70,07 75,83 € 5.313,41 €



CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.2 Vorera

m2

Substitució o reposició de 

paviment de vorera de panot, 

malmès o mal dissenyat. 2,4 51,32 € 123,17 €

V1.3 Vorera

ml

Construcció de recorregut de 

vianants d'una amplada 

mínima de pas de 0,9m, un 

pendent longitudinal màxim 

del 8 % i transversal del 2 % 

amb paviment compacte, 

antilliscant i sense regruixos. 731,59 99,10 € 72.500,57 €

B1.1 Pal d'instal·lació aèria

ut

Un desplaçament del pal 

d'instal·lació aèria. Només obra 

civil i reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 9 0,00 € 0,00 €

B1.2 Fanal

ut

Desplaçament de bàcul o 

columna d'enllumenat i 

arranjament del paviment a 

l'emplaçament inicial. 1 330,66 € 330,66 €

B1.3 Senyal de trànsit

ut

Un dedsplaçament de senyal de 

trànsit i arrenjament del 

paviment a l'emplaçament 

inicial. 2 73,00 € 146,00 €

B1.4 Desbroçat vegetació

m2

Desbroçat de erbes amb 

mitjants manuals, per a una 

alçada de malesa <=150cm 

carrega sobre camió o 

contenidor 140,92 1,14 € 160,65 €

B1.4 Retirada cabina telefònica

ut

Retirada de cabina telefònica 

per poder garantir els 0,9 m de 

vorera                                                         1 0,00 € 0,00 €

Total Carrer 78.574,45 €

Total sector La Floresta (analitzat) 522.005,70 €



                                                    PRESSUPOST LA FLORESTA - OPCIÓ B

Prioritat 2

Avinguda Verge de Montserrat

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una 

amplada de pas d'1m, amb pintura 

reflectora vermella a un costat de la 

calçada.

2.357,80 8,95 € 21.102,31 €

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

12,00 61,74 € 740,88 €

Total Carrer 21.843,19 €

Carrer Planeta

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una 

amplada de pas d'1m, amb pintura 

reflectora vermella a un costat de la 

calçada.

652,04 8,95 € 5.835,76 €

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

6,00 61,74 € 370,44 €

Total Carrer 6.206,20 €

Avinguda de les Mines

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una 

amplada de pas d'1m, amb pintura 

reflectora vermella a un costat de la 

calçada.
713,14

8,95 € 6.382,60 €

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

7,00 61,74 € 432,18 €

Total Carrer 6.814,78 €

Plaça del Centre

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

1,00 61,74 € 61,74 €

Total Carrer 0,00 €

Carrer Ponent

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una 

amplada de pas d'1m, amb pintura 

reflectora vermella a un costat de la 

calçada.

8,95 € 0,00 €

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

2,00 61,74 € 123,48 €

Total Carrer 123,48 €



Plaça de Ponent

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

2,00 61,74 € 123,48 €

Total Carrer 123,48 €

Passeig del Crepuscle

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una 

amplada de pas d'1m, amb pintura 

reflectora vermella a un costat de la 

calçada.

728,02 8,95 € 6.515,78

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

5,00 61,74 € 308,70

Total Carrer 6.824,48 €

Avinguda de la Piscina

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una 

amplada de pas d'1m, amb pintura 

reflectora vermella a un costat de la 

calçada.

1.323,68 8,95 € 11.846,94

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

9,00 61,74 € 555,66

Total Carrer 12.402,60 €

Carrer de l'Esport

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una 

amplada de pas d'1m, amb pintura 

reflectora vermella a un costat de la 

calçada.

107,04 8,95 € 958,01

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

2,00 61,74 € 123,48

Total Carrer 1.081,49 €

Carrer Gràcies

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una 

amplada de pas d'1m, amb pintura 

reflectora vermella a un costat de la 

calçada.

8,95 € 0,00

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

2,00 61,74 € 123,48

Total Carrer 123,48 €

Carrer Arbustos

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una 

amplada de pas d'1m, amb pintura 

reflectora vermella a un costat de la 

calçada.

8,95 € 0,00

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

2,00 61,74 € 123,48

Total Carrer 123,48 €



Avinguda Tarruell

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una 

amplada de pas d'1m, amb pintura 

reflectora vermella a un costat de la 

calçada.

8,95 € 0,00

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

6,00 61,74 € 370,44

Total Carrer 370,44 €

Carrer Bona Vista

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una 

amplada de pas d'1m, amb pintura 

reflectora vermella a un costat de la 

calçada.

1.605,14 8,95 € 14.366,00

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

11,00 61,74 € 679,14

Total Carrer 15.045,14 €

Carrer de Can Llobet

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una 

amplada de pas d'1m, amb pintura 

reflectora vermella a un costat de la 

calçada.

532,32 8,95 € 4.764,26

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

4,00 61,74 € 246,96

Total Carrer 5.011,22 €

Passeig La Floresta

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una 

amplada de pas d'1m, amb pintura 

reflectora vermella a un costat de la 

calçada.

1.703,70 8,95 € 15.248,12

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

4,00 61,74 € 246,96

Total Carrer 15.495,08 €

Carrer Diputació

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una 

amplada de pas d'1m, amb pintura 

reflectora vermella a un costat de la 

calçada.

922,92 8,95 € 8.260,13

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

5,00 61,74 € 308,70

Total Carrer 8.568,83 €

Passeig Pollancres

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una 

amplada de pas d'1m, amb pintura 

reflectora vermella a un costat de la 

calçada.

1.493,78 8,95 € 13.369,33

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

61,74 € 0,00

Total Carrer 13.369,33 €



Avinguda Emeterio Escudero

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una 

amplada de pas d'1m, amb pintura 

reflectora vermella a un costat de la 

calçada.

2.021,52 8,95 € 18.092,60

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

5,00 61,74 € 308,70

Total Carrer 18.401,30 €

Camí Capella

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una 

amplada de pas d'1m, amb pintura 

reflectora vermella a un costat de la 

calçada.

706,14 8,95 € 6.319,95

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

2,00 61,74 € 123,48

Total Carrer 6.443,43 €

Passeig Capella

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una 

amplada de pas d'1m, amb pintura 

reflectora vermella a un costat de la 

calçada.

776,68 8,95 € 6.951,29

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

3,00 61,74 € 185,22

Total Carrer 7.136,51 €

Plaça Pere Planes

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una 

amplada de pas d'1m, amb pintura 

reflectora vermella a un costat de la 

calçada.

36,58 8,95 € 327,39

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

2,00 61,74 € 123,48

Total Carrer 450,87 €



Avinguda Pere Planes

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una 

amplada de pas d'1m, amb pintura 

reflectora vermella a un costat de la 

calçada.

3.146,47 8,95 € 28.160,91

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

9,00 61,74 € 555,66

Total Carrer 28.716,57 €

Carrer Joan Planas

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una 

amplada de pas d'1m, amb pintura 

reflectora vermella a un costat de la 

calçada.

387,62 8,95 € 3.469,20

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

2,00 61,74 € 123,48

Total Carrer 3.592,68 €

Avinguda Estació

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una 

amplada de pas d'1m, amb pintura 

reflectora vermella a un costat de la 

calçada.

1.118,24 8,95 € 10.008,25

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

2,00 61,74 € 123,48

Total Carrer 10.131,73 €

Carrer Ginjoler

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una 

amplada de pas d'1m, amb pintura 

reflectora vermella a un costat de la 

calçada.

609,02 8,95 € 5.450,73

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

4,00 61,74 € 246,96

Total Carrer 5.697,69 €

Carrer Can Llobet

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una 

amplada de pas d'1m, amb pintura 

reflectora vermella a un costat de la 

calçada.

532,36 8,95 € 4.764,62

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

4,00 61,74 € 246,96

Total Carrer 5.011,58 €

Carrer Rosa Marine

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una 

amplada de pas d'1m, amb pintura 

reflectora vermella a un costat de la 

calçada.

1.546,90 8,95 € 13.844,76

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

4,00 61,74 € 246,96

Total Carrer 14.091,72 €



Carrer Major de la Floresta

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una 

amplada de pas d'1m, amb pintura 

reflectora vermella a un costat de la 

calçada.

1.019,46 8,95 € 9.124,17

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

3,00 61,74 € 185,22

Total Carrer 9.309,39 €

Carrer del Turó

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una 

amplada de pas d'1m, amb pintura 

reflectora vermella a un costat de la 

calçada.

843,76 8,95 € 7.551,65

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

4,00 61,74 € 246,96

Total Carrer 7.798,61 €

Passatge Freixas

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una 

amplada de pas d'1m, amb pintura 

reflectora vermella a un costat de la 

calçada.

558,92 8,95 € 5.002,33

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

4,00 61,74 € 246,96

Total Carrer 5.249,29 €

Passatge Palmira

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una 

amplada de pas d'1m, amb pintura 

reflectora vermella a un costat de la 

calçada.

499,12 8,95 € 4.467,12

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

4,00 61,74 € 246,96

Total Carrer 4.714,08 €

Carrer Turó del Sol

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una 

amplada de pas d'1m, amb pintura 

reflectora vermella a un costat de la 

calçada.

1.212,62 8,95 € 10.852,95

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

4,00 61,74 € 246,96

Total Carrer 11.099,91 €

Carrer Nou de la Floresta

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una 

amplada de pas d'1m, amb pintura 

reflectora vermella a un costat de la 

calçada.

342,30 8,95 € 3.063,59

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

2,00 61,74 € 123,48

Total Carrer 3.187,07 €



Carrer Pujolar

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una 

amplada de pas d'1m, amb pintura 

reflectora vermella a un costat de la 

calçada.

801,90 8,95 € 7.177,01

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

5,00 61,74 € 308,70

Total Carrer 7.485,71 €

Avinguda Montseny

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una 

amplada de pas d'1m, amb pintura 

reflectora vermella a un costat de la 

calçada.

1.298,96 8,95 € 11.625,69

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

6,00 61,74 € 370,44

Total Carrer 11.996,13 €

Avinguda San Joan

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una 

amplada de pas d'1m, amb pintura 

reflectora vermella a un costat de la 

calçada.

822,04 8,95 € 7.357,26

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

9,00 61,74 € 555,66

Total Carrer 7.912,92 €

Carrer de Sant Pau

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una 

amplada de pas d'1m, amb pintura 

reflectora vermella a un costat de la 

calçada.

304,72 8,95 € 2.727,24

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

2,00 61,74 € 123,48

Total Carrer 2.850,72 €

Carrer de les Papallones

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una 

amplada de pas d'1m, amb pintura 

reflectora vermella a un costat de la 

calçada.

201,16 8,95 € 1.800,38

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

3,00 61,74 € 185,22

Total Carrer 1.985,60 €

Carrer Margarit

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una 

amplada de pas d'1m, amb pintura 

reflectora vermella a un costat de la 

calçada.

1.418,58 8,95 € 12.696,29

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

4,00 61,74 € 246,96

Total Carrer 12.943,25 €



Carrer Bona Vista

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una 

amplada de pas d'1m, amb pintura 

reflectora vermella a un costat de la 

calçada.

1.605,14 8,95 € 14.366,00

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

2,00 61,74 € 123,48

Total Carrer 14.489,48 €

Carrer Pearson

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una 

amplada de pas d'1m, amb pintura 

reflectora vermella a un costat de la 

calçada.

1.094,82 8,95 € 9.798,64

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

2,00 61,74 € 123,48

Total Carrer 9.922,12 €

Passatge de Cot

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una 

amplada de pas d'1m, amb pintura 

reflectora vermella a un costat de la 

calçada.

322,62 8,95 € 2.887,45

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

4,00 61,74 € 246,96

Total Carrer 3.134,41 €

Passatge Segalà

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una 

amplada de pas d'1m, amb pintura 

reflectora vermella a un costat de la 

calçada.

511,34 8,95 € 4.576,49

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

4,00 61,74 € 246,96

Total Carrer 4.823,45 €

Totalitat de la zona ( la resta fins analitzar 100%de la Floresta - 64830ml)

Total

CODI ut Descripció Amidament preu ut preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una 

amplada de pas d'1m, amb pintura 

reflectora vermella a un costat de la 

calçada.

89.814,98 8,95 € 803.844,07

A1.4.a Pintat de pas de vianants (estimació) u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb franges 

de 0,5m d'amplada col·locades 

horitzontalment cada 0,5m.

585,00 61,74 € 36.117,90

Total 839.961,97 €

Total sector La Floresta (analitzat) 1.172.064,89 €



                                                    PRESSUPOST LES PLANES

Camí de Can Flo

CODI ut Descripció Amidament preu ut Preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una amplada de 

pas d'1m, amb pintura reflectora vermella a un 

costat de la calçada.

250,00 8,95 € 2.237,50 €

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada senyalitzant pas de 

vianants amb franges de 0,5m d'amplada 

col·locades horitzontalment cada 0,5m.

1,00 61,74 € 61,74 €

Total Carrer 2.299,24 €

Carrer Font de la Mata

CODI ut Descripció Amidament preu ut Preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una amplada de 

pas d'1m, amb pintura reflectora vermella a un 

costat de la calçada.

525,14 8,95 € 4.700,00 €

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada senyalitzant pas de 

vianants amb franges de 0,5m d'amplada 

col·locades horitzontalment cada 0,5m.

2,00 61,74 € 123,48 €

Total Carrer 4.823,48 €

Carrer de Maria Antònia

CODI ut Descripció Amidament preu ut Preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una amplada de 

pas d'1m, amb pintura reflectora vermella a un 

costat de la calçada.

531,28 8,95 € 4.754,96 €

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada senyalitzant pas de 

vianants amb franges de 0,5m d'amplada 

col·locades horitzontalment cada 0,5m.

5,00 61,74 € 308,70 €

Total Carrer 5.063,66 €

Carrer de la Carena

CODI ut Descripció Amidament preu ut Preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una amplada de 

pas d'1m, amb pintura reflectora vermella a un 

costat de la calçada.

214,28 8,95 € 1.917,81 €

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada senyalitzant pas de 

vianants amb franges de 0,5m d'amplada 

col·locades horitzontalment cada 0,5m.

1,00 61,74 € 61,74 €

Total Carrer 1.979,55 €

Carrer del Calvari

CODI ut Descripció Amidament preu ut Preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una amplada de 

pas d'1m, amb pintura reflectora vermella a un 

costat de la calçada.

442,90 8,95 € 3.963,96 €

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada senyalitzant pas de 

vianants amb franges de 0,5m d'amplada 

col·locades horitzontalment cada 0,5m.

3,00 61,74 € 185,22 €

Total Carrer 4.149,18 €

Passatge de les Delícies

CODI ut Descripció Amidament preu ut Preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una amplada de 

pas d'1m, amb pintura reflectora vermella a un 

costat de la calçada.

89,39 8,95 € 800,04 €

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada senyalitzant pas de 

vianants amb franges de 0,5m d'amplada 

col·locades horitzontalment cada 0,5m.

2,00 61,74 € 123,48 €

Total Carrer 923,52 €



Passatge del Pi

CODI ut Descripció Amidament preu ut Preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una amplada de 

pas d'1m, amb pintura reflectora vermella a un 

costat de la calçada.

140,97 8,95 € 1.261,68 €

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada senyalitzant pas de 

vianants amb franges de 0,5m d'amplada 

col·locades horitzontalment cada 0,5m.

2,00 61,74 € 123,48 €

Total Carrer 1.385,16 €

Carrer del Doctor Modrego

CODI ut Descripció Amidament preu ut Preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una amplada de 

pas d'1m, amb pintura reflectora vermella a un 

costat de la calçada.

377,43 8,95 € 3.378,00 €

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada senyalitzant pas de 

vianants amb franges de 0,5m d'amplada 

col·locades horitzontalment cada 0,5m.

4,00 61,74 € 246,96 €

Total Carrer 3.378,00 €

Carrer Molí de Les Planes

CODI ut Descripció Amidament preu ut Preu tot

C1.1 Asfaltat de calçada m2 Neteja manual de superfície a tractar. Reg de 
superfície amb emulsió ECR, pavimentació 
amb emulsió bituminosa tipus V.a. o D-12 fins 
a 5 cm i retirada de les terres o paviment actual 
a abocador autoritzat.

3.699,92 10,29 € 38.072,20 €

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una amplada de 

pas d'1m, amb pintura reflectora vermella a un 

costat de la calçada.

853,50 8,95 € 7.638,83 €

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada senyalitzant pas de 

vianants amb franges de 0,5m d'amplada 

col·locades horitzontalment cada 0,5m.

5,00 61,74 € 308,70 €

Total Carrer 46.019,73 €

Plaça del Coll de la Creu d'en Blau

CODI ut Descripció Amidament preu ut Preu tot

C1.1 Asfaltat de calçada m2 Neteja manual de superfície a tractar. Reg de 
superfície amb emulsió ECR, pavimentació 
amb emulsió bituminosa tipus V.a. o D-12 fins 
a 5 cm i retirada de les terres o paviment actual 
a abocador autoritzat.

482,27 10,29 € 4.962,52 €

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada senyalitzant pas de 

vianants amb franges de 0,5m d'amplada 

col·locades horitzontalment cada 0,5m.

2,00 61,74 € 123,48 €

Total Carrer 5.086,00 €

Carrer de Sant Ignasi de Loiola

CODI ut Descripció Amidament preu ut Preu tot

C1.1 Asfaltat de calçada m2 Neteja manual de superfície a tractar. Reg de 
superfície amb emulsió ECR, pavimentació 
amb emulsió bituminosa tipus V.a. o D-12 fins 
a 5 cm i retirada de les terres o paviment actual 
a abocador autoritzat.

1.882,10 10,29 € 19.366,81 €

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una amplada de 

pas d'1m, amb pintura reflectora vermella a un 

costat de la calçada.

342,20 8,95 € 3.062,69 €

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada senyalitzant pas de 

vianants amb franges de 0,5m d'amplada 

col·locades horitzontalment cada 0,5m.

1,00 61,74 € 61,74 €

Total Carrer 22.491,24 €

Passeig del Desert

CODI ut Descripció Amidament preu ut Preu tot

C1.1 Asfaltat de calçada m2 Neteja manual de superfície a tractar. Reg de 
superfície amb emulsió ECR, pavimentació 
amb emulsió bituminosa tipus V.a. o D-12 fins 
a 5 cm i retirada de les terres o paviment actual 
a abocador autoritzat.

1.876,75 10,29 € 19.311,76 €

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una amplada de 

pas d'1m, amb pintura reflectora vermella a un 

costat de la calçada.

300,28 8,95 € 2.687,51 €

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada senyalitzant pas de 

vianants amb franges de 0,5m d'amplada 

col·locades horitzontalment cada 0,5m.

4,00 61,74 € 246,96 €

Total Carrer 22.246,22 €



Carrer de la Font

CODI ut Descripció Amidament preu ut Preu tot

C1.1 Asfaltat de calçada m2 Neteja manual de superfície a tractar. Reg de 
superfície amb emulsió ECR, pavimentació 
amb emulsió bituminosa tipus V.a. o D-12 fins 
a 5 cm i retirada de les terres o paviment actual 
a abocador autoritzat.

1.330,80 10,29 € 13.693,93 €

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una amplada de 

pas d'1m, amb pintura reflectora vermella a un 

costat de la calçada.

382,49 8,95 € 3.423,29 €

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada senyalitzant pas de 

vianants amb franges de 0,5m d'amplada 

col·locades horitzontalment cada 0,5m.

2,00 61,74 € 123,48 €

Total Carrer 13.693,93 €

Carrer de Nostra Senyora de l'Estrada

CODI ut Descripció Amidament preu ut Preu tot

C1.1 Asfaltat de calçada m2 Neteja manual de superfície a tractar. Reg de 
superfície amb emulsió ECR, pavimentació 
amb emulsió bituminosa tipus V.a. o D-12 fins 
a 5 cm i retirada de les terres o paviment actual 
a abocador autoritzat.

2.141,94 10,29 € 22.040,60 €

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una amplada de 

pas d'1m, amb pintura reflectora vermella a un 

costat de la calçada.

382,49 8,95 € 3.423,29 €

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada senyalitzant pas de 

vianants amb franges de 0,5m d'amplada 

col·locades horitzontalment cada 0,5m.

4,00 61,74 € 246,96 €

Total Carrer 25.710,85 €

Carrer de Miralluny

CODI ut Descripció Amidament preu ut Preu tot

C1.1 Asfaltat de calçada m2 Neteja manual de superfície a tractar. Reg de 
superfície amb emulsió ECR, pavimentació 
amb emulsió bituminosa tipus V.a. o D-12 fins 
a 5 cm i retirada de les terres o paviment actual 
a abocador autoritzat.

2.196,68 10,29 € 22.603,88 €

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una amplada de 

pas d'1m, amb pintura reflectora vermella a un 

costat de la calçada.

669,33 8,95 € 5.990,50 €

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada senyalitzant pas de 

vianants amb franges de 0,5m d'amplada 

col·locades horitzontalment cada 0,5m.

61,74 € 0,00 €

Total Carrer 28.594,38 €

Carrer de Sant Francesc d'Assís

CODI ut Descripció Amidament preu ut Preu tot

C1.1 Asfaltat de calçada m2 Neteja manual de superfície a tractar. Reg de 
superfície amb emulsió ECR, pavimentació 
amb emulsió bituminosa tipus V.a. o D-12 fins 
a 5 cm i retirada de les terres o paviment actual 
a abocador autoritzat.

1.779,33 10,29 € 18.309,33 €

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una amplada de 

pas d'1m, amb pintura reflectora vermella a un 

costat de la calçada.

399,85 8,95 € 3.578,66 €

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada senyalitzant pas de 

vianants amb franges de 0,5m d'amplada 

col·locades horitzontalment cada 0,5m.

61,74 € 0,00 €

Total Carrer 21.887,99 €

Carrer de la Llum

CODI ut Descripció Amidament preu ut Preu tot

C1.1 Asfaltat de calçada m2 Neteja manual de superfície a tractar. Reg de 
superfície amb emulsió ECR, pavimentació 
amb emulsió bituminosa tipus V.a. o D-12 fins 
a 5 cm i retirada de les terres o paviment actual 
a abocador autoritzat.

1.095,20 10,29 € 11.269,61 €

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una amplada de 

pas d'1m, amb pintura reflectora vermella a un 

costat de la calçada.

273,80 8,95 € 2.450,51 €

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada senyalitzant pas de 

vianants amb franges de 0,5m d'amplada 

col·locades horitzontalment cada 0,5m.

2,00 61,74 € 123,48 €

13.843,60 €

Total Carrer



Passeig del Torrent

CODI ut Descripció Amidament preu ut Preu tot

C1.1 Asfaltat de calçada m2 Neteja manual de superfície a tractar. Reg de 
superfície amb emulsió ECR, pavimentació 
amb emulsió bituminosa tipus V.a. o D-12 fins 
a 5 cm i retirada de les terres o paviment actual 
a abocador autoritzat.

1.367,28 10,29 € 14.069,31 €

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una amplada de 

pas d'1m, amb pintura reflectora vermella a un 

costat de la calçada.

253,20 8,95 € 2.266,14 €

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada senyalitzant pas de 

vianants amb franges de 0,5m d'amplada 

col·locades horitzontalment cada 0,5m.

2,00 61,74 € 123,48 €

Total Carrer 16.458,93 €

Plaça de la Mata

CODI ut Descripció Amidament preu ut Preu tot

C1.1 Asfaltat de calçada m2 Neteja manual de superfície a tractar. Reg de 
superfície amb emulsió ECR, pavimentació 
amb emulsió bituminosa tipus V.a. o D-12 fins 
a 5 cm i retirada de les terres o paviment actual 
a abocador autoritzat.

9,41 10,29 € 96,85 €

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada senyalitzant pas de 

vianants amb franges de 0,5m d'amplada 

col·locades horitzontalment cada 0,5m.

1,00 61,74 € 61,74 €

Total Carrer 96,85 €

Carrer de la Verònica

CODI ut Descripció Amidament preu ut Preu tot

C1.1 Asfaltat de calçada m2 Neteja manual de superfície a tractar. Reg de 
superfície amb emulsió ECR, pavimentació 
amb emulsió bituminosa tipus V.a. o D-12 fins 
a 5 cm i retirada de les terres o paviment actual 
a abocador autoritzat.

1.426,55 10,29 € 14.679,22 €

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una amplada de 

pas d'1m, amb pintura reflectora vermella a un 

costat de la calçada.

310,12 8,95 € 2.775,57 €

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada senyalitzant pas de 

vianants amb franges de 0,5m d'amplada 

col·locades horitzontalment cada 0,5m.

2,00 61,74 € 123,48 €

Total Carrer 17.578,27 €

Carrer del Sanatori

CODI ut Descripció Amidament preu ut Preu tot

C1.1 Asfaltat de calçada m2 Neteja manual de superfície a tractar. Reg de 
superfície amb emulsió ECR, pavimentació 
amb emulsió bituminosa tipus V.a. o D-12 fins 
a 5 cm i retirada de les terres o paviment actual 
a abocador autoritzat.

2.766,02 10,29 € 28.462,35 €

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una amplada de 

pas d'1m, amb pintura reflectora vermella a un 

costat de la calçada.

476,90 8,95 € 4.268,26 €

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada senyalitzant pas de 

vianants amb franges de 0,5m d'amplada 

col·locades horitzontalment cada 0,5m.

2,00 61,74 € 123,48 €

Total Carrer 32.854,08 €

Camí de Can Cases

CODI ut Descripció Amidament preu ut Preu tot

C1.1 Asfaltat de calçada m2 Neteja manual de superfície a tractar. Reg de 
superfície amb emulsió ECR, pavimentació 
amb emulsió bituminosa tipus V.a. o D-12 fins 
a 5 cm i retirada de les terres o paviment actual 
a abocador autoritzat.

2.813,47 10,29 € 28.950,61 €

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una amplada de 

pas d'1m, amb pintura reflectora vermella a un 

costat de la calçada.

511,54 8,95 € 4.578,28 €

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada senyalitzant pas de 

vianants amb franges de 0,5m d'amplada 

col·locades horitzontalment cada 0,5m.

2,00 61,74 € 123,48 €

Total Carrer 33.652,37 €



Passatge Veronica

CODI ut Descripció Amidament preu ut Preu tot

C1.1 Asfaltat de calçada m2 Neteja manual de superfície a tractar. Reg de 
superfície amb emulsió ECR, pavimentació 
amb emulsió bituminosa tipus V.a. o D-12 fins 
a 5 cm i retirada de les terres o paviment actual 
a abocador autoritzat.

195,00 10,29 € 2.006,55 €

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una amplada de 

pas d'1m, amb pintura reflectora vermella a un 

costat de la calçada.

65,00 8,95 € 581,75 €

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada senyalitzant pas de 

vianants amb franges de 0,5m d'amplada 

col·locades horitzontalment cada 0,5m.

1,00 61,74 € 61,74 €

Total Carrer 2.650,04 €

Carrer Major del Rectoret

CODI ut Descripció Amidament preu ut Preu tot

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una amplada de 

pas d'1m, amb pintura reflectora vermella a un 

costat de la calçada.

186,75 8,95 € 1.671,41 €

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada senyalitzant pas de 

vianants amb franges de 0,5m d'amplada 

col·locades horitzontalment cada 0,5m.

4,00 61,74 € 246,96 €

Total Carrer 1.918,37 €

328.784,64 €Total Sector Les Planes (analitzat)



                                                    PRESSUPOST CAN BARATA

Prioritat 2

Carrer Can Barata

Codi Amidament Descripció ut Preu unitari Import

A1.3 Gual per a vianants u Col·locació de banda de panot estriat de 

botons per a encaminament d'invidents 

del gual de vianants existent.

16,00 75,13 € 1.202,08 €

A1.4 Gual per a vianants u Construcció total de gual de vianants, 

col·locació de vorada tipus gual i 

col·locació de panot rallat i de botons per 

a encaminament dels invidents

4,00 554,79 € 2.219,16 €

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada senyalitzant 

pas de vianants amb pintura reflectora i 

franges de 0,5m d'amplada col·locades 

transverslament cada 0,5m i fins a 4m de 

longitud.

5,00 61,74 € 308,70 €

V1.2 Substitució de paviment de 

vorera

m² Substitució o reposició de paviment de 

vorera de panot, malmès.

8,25 51,32 € 423,39 €

V1.2.a  Substitució de paviment 

de vorera

ml Substitució o reposició de vorada de 0,2m 

d'amplada

8,00 51,29 € 410,32 €

Total Carrer 4.563,65 €

Carrer Garrotxa

CODI Amidament Descripció ut Preu unitari Import

A1.3 Gual per a vianants ut Col·locació de banda de panot estriat i/o 

de botons per senyalitzar el gual de 

vianants existent.

8,00 75,13 € 601,04 €

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada senyalitzant 

pas de vianants amb pintura reflectora i 

franges de 0,5m d'amplada col·locades 

transverslament cada 0,5m i fins a 4m de 

longitud.

4,00 61,74 € 246,96 €

V1.2 Substitució de paviment de 

vorera

m² Substitució o reposició de paviment de 

vorera de panot, malmès o mal dissenyat.

15,75 51,32 € 808,29 €

B1.2 Fanal ut Desplaçament de bàcul o columna 

d'enllumenat i arranjament del paviment a 

l'emplaçament inicial. 

1,00 330,66 € 330,66 €

Total Carrer 1.986,95 €

Totalitat de la zona



TOTAL ZONA CAN BARATA

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants u Col·locació de banda de panot estriat de 

botons per a encaminament d'invidents 

del gual de vianants existent.

24,00 75,13 € 1.803,12 €

A1.4 Gual per a vianants u Construcció total de gual de vianants, 

col·locació de vorada tipus gual i 

col·locació de panot rallat i de botons per 

a encaminament dels invidents

4,00 554,79 € 2.219,16 €

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada senyalitzant 

pas de vianants amb franges de 0,5m 

d'amplada col·locades horitzontalment 

cada 0,5m.

9,00 61,74 € 555,66 €

V1.2 Substitució de paviment de 

vorera

m² Substitució o reposició de paviment de 

vorera de panot, malmès o mal dissenyat.

24,00 51,32 € 1.231,68 €

V1.2.a  Substitució de paviment 

de vorera

ml Substitució o reposició de vorada malmesa 

o mal dissenyada.

8,00 51,29 € 410,32

B1.2 Fanal ut Desplaçament de bàcul o columna 

d'enllumenat i arranjament del paviment a 

l'emplaçament inicial. 

1,00 330,66 € 330,66 €

6.550,60 €Total Sector Can Barata (analitzat)



                                                    PRESSUPOST CAN CORTES

Prioritat 2

Avinguda de Can Cortés

Codi Amidament Descripció ut Preu unitari Import

A1.4 Gual per a vianants u Construcció total de gual de vianants, 

col·locació de vorada tipus gual i 

col·locació de panot rallat i de botons 

per a encaminament dels invidents

12,00 704,00 € 8.448,00 €

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb 

pintura reflectora i franges de 0,5m 

d'amplada col·locades 

transverslament cada 0,5m i fins a 

4m de longitud.

6,00 61,74 € 370,44 €

V1.2 Substitució de paviment de 

vorera

m² Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès.

5,50 51,32 € 282,26 €

B1.2 Fanal ut Desplaçament de bàcul o columna 

d'enllumenat i arranjament del 

paviment a l'emplaçament inicial. 

3,00 330,66 € 991,98 €

B1.5 Arbre ut Col·locació de paviment drenant en 

un escocell de dimensions 

aproximades de 1,20x0,8 m.

1,00 102,54 € 102,54 €

C1.4 Reparació d'asfalt de 

calçada

m² Tall i demolició de la superfície 

d’asfalt a tractar. Neteja manual de 

superfície a tractar. Reg de superfície 

amb emulsió ECR. Pavimentació amb 

emulsió bituminosa tipus V.a o D-12 

fins a 5cm. Retirada de les terres o 

paviment actual a abocador 

autoritzat.

50,00 12,58 € 629,00 €

Total Carrer 10.824,22 €

Avinguda Antoni Griera

CODI Amidament Descripció ut Preu unitari Import

A1.3 Gual per a vianants ut Col·locació de banda de panot estriat 

i/o de botons per senyalitzar el gual 

de vianants existent.

2,00 75,13 € 150,26 €

A1.4 Gual per a vianants u Construcció total de gual de vianants, 

col·locació de vorada tipus gual i 

col·locació de panot rallat i de botons 

per a encaminament dels invidents

2,00 704,00 € 1.408,00 €

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb 

pintura reflectora i franges de 0,5m 

d'amplada col·locades 

transverslament cada 0,5m i fins a 

4m de longitud.

1,00 61,74 € 61,74 €

V1.1 Ampliacio de vorera ml Ampliació de vorera de panot en un 

màxim de 0,4m d'amplada, amb 

rigola i vorada de formigó, inclosa 

part proporcional de demolició i 

reconstrucció de vorada.

15,00 75,83 € 1.137,45 €

V1.2 Substitució de paviment de 

vorera

m² Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat.

51,00 51,32 € 2.617,32 €

V1.3 Construcció de vorera ml Construcció de recorregut peatonal 

d'una amplada minima de pas de 

0,9m, un pendent longitudinal 

màxim del 8 % i transversal del 2 % 

amb paviment compacte, antilliscant 

i sense regruixos.

158,00 99,10 € 15.657,80 €



Codi Amidament Descripció ut Preu unitari Import

B1.2 Fanal ut Desplaçament de bàcul o columna 

d'enllumenat i arranjament del 

paviment a l'emplaçament inicial. 

20,00 330,66 € 6.613,20 €

B1.5 Arbres ut Col·locació de paviment drenant en 

un escocell de dimensions 

aproximades de 1,20x0,8 m.

8,00 260,31 € 2.082,48 €

C1.4 Reparació d'asfalt de 

calçada

m² Tall i demolició de la superfície 

d’asfalt a tractar. Neteja manual de 

superfície a tractar. Reg de superfície 

amb emulsió ECR. Pavimentació amb 

emulsió bituminosa tipus V.a o D-12 

fins a 5cm. Retirada de les terres o 

paviment actual a abocador 

autoritzat.

50,00 12,58 € 629,00 €

Total Carrer 30.357,25 €

Totalitat de la zona

TOTAL ZONA CAN CORTÉS

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants u Col·locació de banda de panot estriat 

de botons per a encaminament 

d'invidents del gual de vianants 

existent.

2,00 75,13 € 150,26 €

A1.4 Gual per a vianants u Construcció total de gual de vianants, 

col·locació de vorada tipus gual i 

col·locació de panot rallat i de botons 

per a encaminament dels invidents

14,00 704,00 € 9.856,00 €

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb 

franges de 0,5m d'amplada 

col·locades horitzontalment cada 

0,5m.

7,00 61,74 € 432,18 €

V1.1 Ampliacio de vorera ml Ampliació de vorera de panot en un 

màxim de 0,4m d'amplada, amb 

rigola i vorada de formigó, inclosa 

part proporcional de demolició i 

reconstrucció de vorada.

15,00 75,83 € 1.137,45 €

V1.2 Substitució de paviment de 

vorera

m² Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat.

51,32 51,32 € 2.633,74 €

V1.3 Construcció de vorera ml Construcció de recorregut peatonal 

d'una amplada minima de pas de 

0,9m, un pendent longitudinal 

màxim del 8 % i transversal del 2 % 

amb paviment compacte, antilliscant 

i sense regruixos.

158,00 99,10 € 15.657,80 €

B1.2 Fanal ut Desplaçament de bàcul o columna 

d'enllumenat i arranjament del 

paviment a l'emplaçament inicial. 

23,00 330,66 € 7.605,18 €

B1.5 Arbres ut Col·locació de paviment drenant en 

un escocell de dimensions 

aproximades de 1,20x0,8 m.

9,00 260,31 € 2.342,79 €

C1.4 Reparació d'asfalt de 

calçada

m² Tall i demolició de la superfície 

d’asfalt a tractar. Neteja manual de 

superfície a tractar. Reg de superfície 

amb emulsió ECR. Pavimentació amb 

emulsió bituminosa tipus V.a o D-12 

fins a 5cm. Retirada de les terres o 

paviment actual a abocador 

autoritzat.

100,00 12,58 € 1.258,00 €

41.073,40 €Total Sector Can Cortés (analitzat)



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.3. Barris Zona ACTIVITAT ECONÒMICA 
 
 



                                                                       PRESSUPOST VOLPELLERES EST

Prioritat 2

Avinguda de l'Alcalde Barnils

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 1 150,25 € 150,25 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 1 109,64 € 109,64 €

V1.3 Vorera ml

Construcció de recorregut de 

vianants d'una amplada mínima de 

pas de 0,9m, un pendent 

longitudinal màxim del 8 % i 

transversal del 2 % amb paviment 

compacte, antilliscant i sense 

regruixos. 930 99,10 € 92.163,00 €

Total Carrer 92.422,89 €

Avinguda de les Roquetes

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 2 554,79 € 1.109,58 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 4 150,25 € 601,00 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 2 109,64 € 219,28 €

V1.3 Vorera ml

Construcció de recorregut de 

vianants d'una amplada mínima de 

pas de 0,9m, un pendent 

longitudinal màxim del 8 % i 

transversal del 2 % amb paviment 

compacte, antilliscant i sense 

regruixos. 21 99,10 € 2.081,10 €

V1.4 Escocells ut

Col·locació de paviment drenant en 

un escocell de dimensions 

aproximades de 1,20x0,8 m i 

demolició de 2m² paviment de 

panot al voltant de l'escocell. 20 260,31 € 5.206,20 €

Total Carrer 9.217,16 €

Total Sector Volpelleres Est (analitzat) 101.640,05 € €



                                                                 PRESSUPOST CAN CANYAMERES-VOLPELLERES

Prioritat 1

Avinguda de la Via Augusta

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 11 150,25 € 1.652,75 €

ut

A1.3 Gual per a vianants

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 19 109,64 € 2.083,16 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 2,16 51,32 € 110,85 €

Total Carrer 3.846,76 €

Avinguda de la Clota

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 22 150,25 € 3.305,50 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 22 109,64 € 2.412,08 €

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 

m d'alçada per un d'adaptat. 19 1.146,90 € 1.389,91 €

Total Carrer 7.107,49 €

Carrer d'Antoni Bell

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 10 150,25 € 1.502,50 €

Total Carrer 1.502,50 €

Total Prioritat 1 12.456,75 €

Prioritat 2

Avinguda de Can Bellet

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 2 150,25 € 300,50 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 28 109,64 € 3.069,92 €

B1.4 Banc ut

Substitució de banc de disseny 

inadequat per un model adaptat 

amb reposabraços i respatller. 12 205,00 € 2.460,00 €

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 

m d'alçada per un d'adaptat. 15 908,14 € 1.099,99 €

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 0,8 51,32 € 41,06 €

Total Carrer 6.971,47 €

Avinguda de Can Canyameres

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 20 109,64 € 2.192,80 €



CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 

m d'alçada per un d'adaptat. 5 311,24 € 375,19 €

Total Carrer 2.567,99 €

Carrer Pere Calders

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 22 109,64 € 2.412,08 €

B1.4 Banc ut

Substitució de banc de disseny 

inadequat per un model adaptat 

amb reposabraços i respatller. 2 205,00 € 410,00 €

Total Carrer 2.822,08 €

Total Prioritat 2 12.361,54 €

24.818,29 €Total sector Can Canyameres - Volpelleres (analitzat)



                                                                 PRESSUPOST LA GUINARDERA SANT MAMET

Prioritat 1

Avinguda de la Via Augusta

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 1 554,79 € 554,79 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 27 150,25 € 4.056,75 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 4 109,64 € 438,56 €

B1.4 Piló ut

Substitució de piló de menys de 0,8 

m d'alçada per un d'adaptat. 12 729,07 € 882,55 €

V1.2 Vorera m2

Reposició de paviment de vorera, 

malmès o mal dissenyat. 820 15,00 € 12.300,00 €

V1.3 Vorera ml

Construcció de recorregut de 

vianants d'una amplada mínima de 

pas de 0,9m, un pendent 

longitudinal màxim del 8 % i 

transversal del 2 % amb paviment 

compacte, antilliscant i sense 

regruixos. 145 99,10 € 14.369,50 €

Total Carrer 32.602,15 €

Carretera de Rubí

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 12 554,79 € 6.657,48 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 5 150,25 € 751,25 €

A1.4 Gual per a vianants ut

Reconstrucció total del gual de 

vianants. 4 704,00 € 2.816,00 €

A1.4 Gual per a vianants ut Pintat del pas de vianants. 2 61,74 € 123,48 €

B1.4 Escala ml

Col·locació de passamà adaptat a 

graó aïllat. 8 66,00 € 528,00 €

B1.4 Escala ml

Col·locació de panot ratllat al inici i 

al final de l'escala. 5 50,76 € 253,80 €

B1.4 Hidrant ut

Desplaçament del hidrant i reposició 

del paviment a l'emplaçament 

inicial. 1 0,00 € 0,00 €

V1.2 Vorera

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 45,2 51,32 € 2.319,66 €

Total Carrer 13.449,67 €

Total Prioritat 1 46.051,82 €

Prioritat 2

Avinguda d'Europa

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 6 150,25 € 901,50 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 2 109,64 € 219,28 €



CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

V1.2 Vorera m2

Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat. 1,2 51,32 € 61,58 €

V1.3 Vorera ml

Construcció de recorregut de 

vianants d'una amplada mínima de 

pas de 0,9m, un pendent 

longitudinal màxim del 8 % i 

transversal del 2 % amb paviment 

compacte, antilliscant i sense 

regruixos. 73 99,10 € 7.234,30 €

Total Carrer 8.416,66 €

Total Prioritat 2 8.416,66 €

Total sector La Guinardera (analitzat) 54.468,49 €



                                                                 PRESSUPOST CAN FONTANALS

Prioritat 1

Camí de Ca n'Ametller

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 1 150,25 € 150,25 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de botons per 

senyalitzar el gual de vianants 

existent. 13 109,64 € 1.425,32 €

Total Carrer 1.575,57 €

BP-1417 Carretera de Rubí

CODI Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

V1.3 Vorera ml

Construcció de recorregut de 

vianants d'una amplada mínima de 

pas de 0,9m, un pendent 

longitudinal màxim del 8 % i 

transversal del 2 % amb paviment 

compacte, antilliscant i sense 

regruixos. 290 99,10 € 28.739,00 €

Total Carrer 28.739,00 €

Total Prioritat 1 30.314,57 €

Prioritat 2

Avinguda de Can Fontanals

CODI Unitat Descripció Amidament preu ut (€) preu tot (€) 

A1.1 Gual per a vianants ut

Un rebaix i enrasament del gual amb 

la calçada i una col·locació de botons 

i/o guies en aquest. 2 554,79 € 1.109,58 €

A1.3 Gual per a vianants ut

Col·locació de banda de panot 

estriat i de botons per senyalitzar el 

gual de vianants existent. 4 150,25 € 601,00 €

A1.4 Gual per a vianants ut

Reconstrucció total del gual de 

vianants 8 704,00 € 5.632,00 €

A1.4 Gual per a vianants ut Pintat del pas de vianants. 4 61,74 € 246,96 €

B1.1 Pal d'instal·lació aèria ut

Un desplaçament del pal 

d'instal·lació aèria. Només obra civil 

i reposició del paviment a 

l'emplaçament inicial. 2 0,00 € 0,00 €

B1.5 Arbre ut

Un desplaçament, tala o substitució 

del tipus d'arbre i pavimentat del 

buit del antic escocell. 3 226,83 € 680,49 €

V1.3 Vorera ml

Construcció de recorregut de 

vianants d'una amplada mínima de 

pas de 0,9m, un pendent 

longitudinal màxim del 8 % i 

transversal del 2 % amb paviment 

compacte, antilliscant i sense 

regruixos. 406 99,10 € 40.234,60 €

Total Carrer 48.504,63 €

Total Prioritat 2 48.504,63 €

Total Sector Can Fontanals (analitzat) 78.819,20 €



                                                    PRESSUPOST BAIXADOR SANT JOAN NORD

Prioritat 2

Carrer Alcalde Barnils

Codi Amidament Descripció ut Preu unitari Import

A1.4 Gual per a vianants u Construcció total de gual de 

vianants, col·locació de vorada tipus 

gual i col·locació de panot rallat i de 

botons per a encaminament dels 

invidents

36,00 554,79 € 19.972,44 €

V1.2 Substitució de paviment de 

vorera

m² Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès.

6,70 51,32 € 343,84 €

V1.2.a  Substitució de paviment 

de vorera

ml Substitució o reposició de vorada de 

0,2m d'amplada

51,00 51,29 € 2.615,79 €

A1.3 Gual per a vianants u Col·locació de banda de panot 

estriat de botons per a 

encaminament d'invidents del gual 

de vianants existent.

4,00 75,13 € 300,52 €

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb 

pintura reflectora i franges de 0,5m 

d'amplada col·locades 

transverslament cada 0,5m i fins a 

4m de longitud.

9,00 61,74 € 555,66 €

Total Carrer 23.788,25 €

Carrer Mercè Vilaret

CODI Amidament Descripció ut Preu unitari Import

A1.4 Gual per a vianants u Construcció total de gual de 

vianants, col·locació de vorada tipus 

gual i col·locació de panot rallat i de 

botons per a encaminament dels 

14,00 554,79 € 7.767,06 €

A1.3 Gual per a vianants ut Col·locació de banda de panot 

estriat i/o de botons per senyalitzar 

el gual de vianants existent.

8,00 75,13 € 601,04 €

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb 

pintura reflectora i franges de 0,5m 

d'amplada col·locades 

transverslament cada 0,5m i fins a 

4m de longitud.

7,00 61,74 € 432,18 €

Total Carrer 8.800,28 €

Totalitat de la zona

Pressupost per al Pla de Millora d'Accessibilitat al sector Baixador Sant Joan Nord



TOTAL ZONA SANT JOAN NORD

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.4 Gual per a vianants ut Construcció total de gual de 

vianants, col·locació de vorada tipus 

gual i col·locació de panot rallat i de 

botons per a encaminament dels 

50,00 554,79 € 27.739,50 €

A1.3 Gual per a vianants u Col·locació de banda de panot 

estriat de botons per a 

encaminament d'invidents del gual 

de vianants existent.

12,00 75,13 € 901,56 €

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada 

senyalitzant pas de vianants amb 

franges de 0,5m d'amplada 

col·locades horitzontalment cada 

0,5m.

16,00 61,74 € 987,84 €

V1.2 Substitució de paviment de 

vorera

m² Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès.

6,70 51,32 € 343,84 €

V1.2.a  Substitució de paviment 

de vorera

ml Substitució o reposició de vorada 

malmesa o mal dissenyada.

51,00 51,29 € 2.615,79

32.588,53 €Total Zona Sant Joan Nord (analitzat)



                                                    PRESSUPOST CAN MAGÍ

Prioritat 2

Avinguda Roquetes

Codi Amidament Descripció ut Preu unitari Import

A1.4 Gual per a vianants u Construcció total de gual de vianants, 

col·locació de panot rallat i de botons per a 

encaminament dels invidents i pintat de 

paviment de calçada amb pintura reflectora 

senyalitzant pas de vianants amb franges de 

0,5m d'amplada col·locades tranversalment.

4,00 616,53 € 2.466,12 €

V1.2 Substitució de paviment de 

vorera

m² Substitució o reposició de paviment de 

vorera de panot, malmès.

7,60 51,32 € 390,03 €

A1.3 Gual per a vianants u Col·locació de banda de panot estriat de 

botons per a encaminament d'invidents del 

gual de vianants existent.

4,00 75,13 € 300,52 €

V1.3 Construccio de vorera ml Construcció de recorregut peatonal d'una 

amplada minima de pas de 0,9m, un 

pendent longitudinal màxim del 8 % i 

transversal del 2 % amb paviment compacte, 

antilliscant i sense regruixos.

148,90 99,10 € 14.755,99 €

Total Carrer 17.912,66 €

Avinguda Ragull

CODI Amidament Descripció ut Preu unitari Import

A1.4 Gual per a vianants u Construcció total de gual de vianants, 

col·locació de panot rallat i de botons per a 

encaminament dels invidents i pintat de 

paviment de calçada amb pintura reflectora 

senyalitzant pas de vianants amb franges de 

0,5m d'amplada col·locades tranversalment.

6,00 616,53 € 3.699,18 €

A1.3 Gual per a vianants ut Col·locació de banda de panot estriat i/o de 

botons per senyalitzar el gual de vianants 

existent.

2,00 75,13 € 150,26 €

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada senyalitzant 

pas de vianants amb franges de 0,5m 

d'amplada col·locades horitzontalment cada 

0,5m.

2,00 61,74 € 123,48 €

V1.2 Substitució de paviment de 

vorera

m² Substitució o reposició de paviment de 

vorera de panot, malmès o mal dissenyat 

amb incorporació de capa de compressió 

mitjançant mallazo d'acer.

617,00 51,32 € 31.664,44 €

V1.3 Construcció de vorera ml Construcció de recorregut peatonal d'una 

amplada minima de pas de 0,9m, un 

pendent longitudinal màxim del 8 % i 

transversal del 2 % amb paviment compacte, 

antilliscant i sense regruixos.

5,00 99,10 € 495,50 €

Total Carrer 36.132,86 €

Totalitat de la zona

Pressupost per al Pla de Millora d'Accessibilitat al sector Can Magí



TOTAL SECTOR CAN CAN MAGÍ

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.4 Gual per a vianants ut Construcció total de gual de vianants, 

col·locació de panot rallat i de botons per a 

encaminament dels invidents i pintat de 

paviment de calçada amb pintura reflectora 

senyalitzant pas de vianants amb franges de 

0,5m d'amplada col·locades tranversalment.

10,00 616,53 € 6.165,30 €

A1.3 Gual per a vianants u Col·locació de banda de panot estriat de 

botons per a encaminament d'invidents del 

gual de vianants existent.

6,00 75,13 € 450,78 €

A1.4.a Pintat de pas de vianants u Pintat de paviment de calçada senyalitzant 

pas de vianants amb franges de 0,5m 

d'amplada col·locades horitzontalment cada 

0,5m.

2,00 61,74 € 123,48 €

V1.2 Substitució de paviment de 

vorera

m² Substitució o reposició de paviment de 

vorera de panot, malmès o mal dissenyat 

amb incorporació de capa de compressió 

mitjançant mallazo d'acer.

624,60 51,32 € 32.054,47 €

V1.3 Construcció de vorera ml Construcció de recorregut peatonal d'una 

amplada minima de pas de 0,9m, un 

pendent longitudinal màxim del 8 % i 

transversal del 2 % amb paviment compacte, 

antilliscant i sense regruixos.

153,90 99,10 € 15.251,49 €

54.045,52 €Total Sector Can Magí (analitzat)



                                                    PRESSUPOST CAN CALOPA

Prioritat 2

Carrer Llobregat

Codi Amidament Descripció ut Preu unitari Import

A1.3 Gual per a vianants u Col·locació de banda de panot 

estriat de botons per a 

encaminament d'invidents del gual 

de vianants existent.

4,00 75,13 € 300,52 €

V1.2 Substitució de paviment 

de vorera

m² Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès.

45,34 51,32 € 2.326,85 €

V1.3 Vorera ml Construcció de recorregut de 

vianants d'una amplada mínima de 

pas de 0,9m, un pendent 

longitudinal màxim del 8 % i 

transversal del 2 % amb paviment 

compacte, antilliscant i sense 

regruixos.

65,90 99,10 € 6.530,69 €

Total Carrer 9.158,06 €

Carrer Del Ter

CODI Amidament Descripció ut Preu unitari Import

A1.3 Gual per a vianants ut Col·locació de banda de panot 

estriat i/o de botons per senyalitzar 

el gual de vianants existent.

5,00 75,13 € 375,65 €

A1.4 Gual per a vianants u Construcció total de gual de 

vianants, col·locació de panot rallat i 

de botons per a encaminament dels 

invidents i pintat de paviment de 

calçada amb pintura reflectora 

senyalitzant pas de vianants amb 

1,00 616,53 € 616,53 €

V1.2 Substitució de paviment 

de vorera

m² Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat.

15,30 51,32 € 785,20 €

Total Carrer 1.777,38 €

Totalitat de la zona

TOTAL ZONA CAN CALOPA

CODI Amidament Descripció ut preu ut (€) preu tot (€) 

A1.3 Gual per a vianants u Col·locació de banda de panot 

estriat de botons per a 

encaminament d'invidents del gual 

de vianants existent.

9,00 75,13 € 676,17 €

A1.4 Gual per a vianants ut Construcció total de gual de 

vianants, col·locació de panot rallat i 

de botons per a encaminament dels 

invidents i pintat de paviment de 

calçada amb pintura reflectora 

senyalitzant pas de vianants amb 

franges de 0,5m d'amplada 

1,00 616,53 € 616,53 €

V1.2 Substitució de paviment 

de vorera

m² Substitució o reposició de paviment 

de vorera de panot, malmès o mal 

dissenyat.

60,64 51,32 € 3.112,04 €

Pressupost per al Pla de Millora d'Accessibilitat a la zona de Can Calopa



Codi Amidament Descripció ut Preu unitari Import

V1.3 Vorera ml Construcció de recorregut de 

vianants d'una amplada mínima de 

pas de 0,9m, un pendent 

longitudinal màxim del 8 % i 

transversal del 2 % amb paviment 

compacte, antilliscant i sense 

regruixos.

65,90 99,10 € 6.530,69 €

Total Sector Can Calopa (analitzat) 10.935,43 €



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.4. Barris Zona FORESTAL 
 
 



                                                    PRESSUPOST SOL I AIRE

Pressupost per al Pla de Millora d'Accessibilitat al sector Sol i Aire

Prioritat 2

Avinguda del Llac

Codi ut Descripció AmidamentPreu unitari Import

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una amplada de 

pas d'1m, amb pintura reflectora vermella a un 

costat de la calçada.

2.841,64 8,95 € 25.432,68 €

C1.1 Asfaltat de calçada m² Reg d'emprimació. Subministrament, estesa i compactat de mescla 

bituminosa en calent, tipus MBC S-20 CAL 7 cm.

2.841,64 8,13 € 23.102,53 €

C1.1 Asfaltat de calçada m² Reg d'adherència. Subministrament, estesa i compactat de mescal 

bituminosa en calent tipus MBC D-12 GR 5 cm

2.841,64 6,98 € 19.834,65 €

C1.1 Asfaltat de calçada m² Sub-base de tot-u reciclat,tipus z-2 segons pg-3,  amb estesa i 

piconatge del material al 98% del pm.  incloent-hi espais petits i 

formació de pendents amidament sobre perfil. 

2.841,64 22,56 € 64.107,40 €

C1.1.a Excavació de caixa de 

paviment

m³ Excavació i càrrega de terra per a caixa de 

pavimentació de 20cm amb mitjans mecànics i 

transport de terres sobrants a l'abocador autoritzat, 

amb camió, inclou canon d'abocament i certificat 

d'abocament.Inclou neteja prèvia de la superfície. 

608,33 10,25 € 6.235,36 €

C1.1.b Repàs, anivellació i piconatge 

de caixa de paviment

m² Repàs, anivallació i piconatge d´esplanada o caixa 

de paviment, amb compactació del 98% pm.aquest 

preu inclou les actuacións de petit amidament i/o 

baix rendiment. 

3.041,64 2,19 € 6.661,19 €

C1.4 Reparació de paviment de 

calçada

Tall i demolició de la superfície d’asfalt a tractar. 

Neteja manual de superfície a tractar. Reg de 

superfície amb emulsió ECR. Pavimentació amb 

emulsió bituminosa tipus V.a o D-12 fins a 5cm. 

Retirada de les terres o paviment actual a abocador 

autoritzat.

200,00 12,58 € 2.516,00 €

Total Avinguda del Llac 147.889,81 €

Carrer de la Font Rica

Codi ut Descripció AmidamentPreu unitari Import

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una amplada de 

pas d'1m, amb pintura reflectora vermella a un 

costat de la calçada.

1.368,76 8,95 € 12.250,40 €

C1.1 Asfaltat de calçada m² Reg d'emprimació. Subministrament, estesa i compactat de mescla 

bituminosa en calent, tipus MBC S-20 CAL 7 cm.

1.368,76 8,13 € 11.128,02 €

C1.1 Asfaltat de calçada m² Reg d'adherència. Subministrament, estesa i compactat de mescal 

bituminosa en calent tipus MBC D-12 GR 5 cm

1.368,76 6,98 € 9.553,94 €

C1.1 Asfaltat de calçada m² Sub-base de tot-u reciclat,tipus z-2 segons pg-3,  amb estesa i 

piconatge del material al 98% del pm.  incloent-hi espais petits i 

formació de pendents amidament sobre perfil. 

1.368,76 22,56 € 30.879,23 €

C1.1.a Excavació de caixa de 

paviment

m³ Excavació i càrrega de terra per a caixa de 

pavimentació de 20cm amb mitjans mecànics i 

transport de terres sobrants a l'abocador autoritzat, 

amb camió, inclou canon d'abocament i certificat 

d'abocament.Inclou neteja prèvia de la superfície. 

313,75 10,25 € 3.215,96 €

C1.1.b Repàs, anivellació i piconatge 

de caixa de paviment

m² Repàs, anivallació i piconatge d´esplanada o caixa 

de paviment, amb compactació del 98% pm.aquest 

preu inclou les actuacións de petit amidament i/o 

baix rendiment. 

1.568,76 2,19 € 3.435,58 €

C1.4 Reparació de paviment de 

calçada

m² Tall i demolició de la superfície d’asfalt a tractar. 

Neteja manual de superfície a tractar. Reg de 

superfície amb emulsió ECR. Pavimentació amb 

emulsió bituminosa tipus V.a o D-12 fins a 5cm. 

Retirada de les terres o paviment actual a abocador 

autoritzat.

200,00 12,58 € 2.516,00 €

Total Carrer de la Font Rica 72.979,13 €



Avinguda Sol i Aire

Codi ut Descripció AmidamentPreu unitari Import

C1.4 Reparació de paviment de 

calçada

m² Tall i demolició de la superfície d’asfalt a tractar. 

Neteja manual de superfície a tractar. Reg de 

superfície amb emulsió ECR. Pavimentació amb 

emulsió bituminosa tipus V.a o D-12 fins a 5cm. 

Retirada de les terres o paviment actual a abocador 

autoritzat.

100,00 12,58 € 1.258,00 €

C1.1.a Excavació de caixa de 

paviment

m³ Excavació i càrrega de terra per a caixa de 

pavimentació de 20cm amb mitjans mecànics i 

transport de terres sobrants a l'abocador autoritzat, 

amb camió, inclou canon d'abocament i certificat 

d'abocament.Inclou neteja prèvia de la superfície. 

10,00 10,25 € 102,50 €

C1.1.b Repàs, anivellació i piconatge 

de caixa de paviment

m² Repàs, anivallació i piconatge d´esplanada o caixa 

de paviment, amb compactació del 98% pm.aquest 

preu inclou les actuacións de petit amidament i/o 

baix rendiment. 

100,00 2,19 € 219,00 €

Total Avinguda Sol i Aire 1.579,50 €

Totalitat de la zona

TOTAL SECTOR SOL I AIRE

Codi ut Descripció AmidamentPreu unitari Import

V1.3.a Vorera ml Pintat de franja continua de delimitació de 

recorregut de vianants delimitant una amplada de 

pas d'1m, amb pintura reflectora vermella a un 

costat de la calçada.

4.210,40 8,95 € 37.683,08 €

C1.1 Asfaltat de calçada m² Reg d'emprimació. Subministrament, estesa i compactat de mescla 

bituminosa en calent, tipus MBC S-20 CAL 7 cm.

4.210,40 8,13 € 34.230,55 €

C1.1 Asfaltat de calçada m² Reg d'adherència. Subministrament, estesa i compactat de mescal 

bituminosa en calent tipus MBC D-12 GR 5 cm

4.210,40 6,98 € 29.388,59 €

C1.1 Asfaltat de calçada m² Sub-base de tot-u reciclat,tipus z-2 segons pg-3,  amb estesa i 

piconatge del material al 98% del pm.  incloent-hi espais petits i 

formació de pendents amidament sobre perfil. 

4.210,40 22,56 € 94.986,62 €

C1.1.a Excavació de caixa de 

paviment

m³ Excavació i càrrega de terra per a caixa de 

pavimentació de 20cm amb mitjans mecànics i 

transport de terres sobrants a l'abocador autoritzat, 

amb camió, inclou canon d'abocament i certificat 

d'abocament.Inclou neteja prèvia de la superfície. 

932,08 10,25 € 9.553,82 €

C1.1.b Repàs, anivellació i piconatge 

de caixa de paviment

m² Repàs, anivallació i piconatge d´esplanada o caixa 

de paviment, amb compactació del 98% pm.aquest 

preu inclou les actuacións de petit amidament i/o 

baix rendiment. 

4.710,40 2,19 € 10.315,78 €

C1.4 Reparació de paviment de 

calçada

m² Tall i demolició de la superfície d’asfalt a tractar. 

Neteja manual de superfície a tractar. Reg de 

superfície amb emulsió ECR. Pavimentació amb 

emulsió bituminosa tipus V.a o D-12 fins a 5cm. 

Retirada de les terres o paviment actual a abocador 

autoritzat.

500,00 12,58 € 6.290,00 €

222.448,44 €Total Sector Sol i Aire (analitzat)



                                                    PRESSUPOST CAN BORRULL

Prioritat 2

Passatge Aigües de Sabadell

Codi ut Descripció Amidament Preu unitari Import

C1.3 Formigonat de calçada m³ Aplicació de base de formigo hm-20-

b/20-i, de 20cm de gruix abocat amb 

qualsevol mitjà, amb estesa i vibratge 

manual, amb acabat reglejat, i curat. 

Inclou p.p. de formació de tall per a 

junts de treball i formació de 

pendents i encofrat del mateix allà 

on calgui.

S'aplicarà colorejat en formació de 

voreres d'amplada 1m , color a 

312,00 76,52 € 23.874,24 €

Total Ptge. Aigües de Sabadell 23.874,24 €

Totalitat sector Can Borrull (analitzat) 23.874,24 €

Pressupost per al Pla de Millora d'Accessibilitat a la zona de Can Borrull



                                                    PRESSUPOST SANT MEDIR

Pressupost per al Pla de Millora d'Accessibilitat al sector Sant Medir

Prioritat 2

OPCIÓ A -Paviment de terra sòlida

Carrer de l'Espàrrec

Codi ut Descripció Amidament Preu unitari Import

C1.2 Aplicació de terra sòlida m² Aplicació de 15cm de terra sòlida per a formació 

de paviment de terra estabilitzadaamb 

STABILSANA 160

1.721,18 26,12 € 44.957,22 €

Total Carrer de l'Espàrrec 44.957,22 €

Carrer de l'Enfiladissa

Codi ut Descripció Amidament Preu unitari Import

C1.2 Aplicació de terra sòlida m² Aplicació de 15cm de terra sòlida per a formació 

de paviment de terra estabilitzadaamb 

STABILSANA 160

1.236,05 26,12 € 32.285,63 €

Total Carrer de l'Enfiladissa 32.285,63 €

Carrer del Saüc

Codi ut Descripció Amidament Preu unitari Import

C1.2 Aplicació de terra sòlida m² Aplicació de 15cm de terra sòlida per a formació 

de paviment de terra estabilitzadaamb 

STABILSANA 160

1.635,40 26,12 € 42.716,65 €

Total Carrer del Saüc 42.716,65 €

Carrer de la Serpentina

Codi ut Descripció Amidament Preu unitari Import

C1.2 Aplicació de terra sòlida m² Aplicació de 15cm de terra sòlida per a formació 

de paviment de terra estabilitzada amb 

STABILSANA 160

1.820,00 26,12 € 47.538,40 €

Total Carrer de la Serpentina 47.538,40 €

Carrer d'Altea

Codi ut Descripció Amidament Preu unitari Import

C1.2 Aplicació de terra sòlida m² Aplicació de 15cm de terra sòlida per a formació 

de paviment de terra estabilitzada amb 

STABILSANA 160

424,20 26,12 € 11.080,10 €

Total Carrer d'Altea 11.080,10 €

Carrer d'Aladern

Codi ut Descripció Amidament Preu unitari Import

C1.2 Aplicació de terra sòlida m² Aplicació de 15cm de terra sòlida per a formació 

de paviment de terra estabilitzada amb 

STABILSANA 160

611,00 26,12 € 15.959,44 €

Total Carrer d'Aladern 15.959,44 €

194.537,44 €

OPCIÓ B -Asfaltat de calçada

Carrer de l'Espàrrec

Codi ut Descripció Amidament Preu unitari Import

C1.1 Asfaltat de calçada m² Reg d'emprimació. Subministrament, estesa i 

compactat de mescla bituminosa en calent, tipus 

MBC S-20 CAL 7 cm.

1.721,18 8,13 € 13.993,19 €

OPCIÓ A - Total Sector Sant Medir (analitzat)



Codi ut Descripció Amidament Preu unitari Import

C1.1 Asfaltat de calçada m² Reg d'adherència. Subministrament, estesa i 

compactat de mescal bituminosa en calent tipus 

MBC D-12 GR 5 cm

1.721,18 6,98 € 12.013,84 €

C1.1 Asfaltat de calçada m² Sub-base de tot-u reciclat,tipus z-2 segons pg-3,  

amb estesa i piconatge del material al 98% del 

pm.  incloent-hi espais petits i formació de 

pendents amidament sobre perfil. 

1.721,18 22,56 € 38.829,82 €

C1.1.a Asfaltat de calçada m³
Excavació i càrrega de terra per a caixa de 

pavimentació de 10cm amb mitjans mecànics i 

transport de terres sobrants a l'abocador 

autoritzat, amb camió, inclou canon 

d'abocament i certificat d'abocament.Inclou 

neteja prèvia de la superfície. 

172,12 10,25 € 1.764,21 €

C1.1.b Asfaltat de calçada m²

Repàs, anivellació i piconatge d´esplanada o caixa 

de paviment, amb compactació del 98% 

pm.aquest preu inclou les actuacións de petit 

amidament i/o baix rendiment. 

1.721,18 2,19 € 3.769,38 €

Total Carrer de l'Espàrrec 70.370,44 €

Carrer de l'Enfiladissa

Codi ut Descripció Amidament Preu unitari Import

C1.1 Asfaltat de calçada m² Reg d'emprimació. Subministrament, estesa i 

compactat de mescla bituminosa en calent, tipus 

MBC S-20 CAL 7 cm.

1.236,05 8,13 € 10.049,09 €

C1.1 Asfaltat de calçada m² Reg d'adherència. Subministrament, estesa i 

compactat de mescal bituminosa en calent tipus 

MBC D-12 GR 5 cm

1.236,05 6,98 € 8.627,63 €

C1.1 Asfaltat de calçada m² Sub-base de tot-u reciclat,tipus z-2 segons pg-3,  

amb estesa i piconatge del material al 98% del 

pm.  incloent-hi espais petits i formació de 

pendents amidament sobre perfil. 

1.236,05 22,56 € 27.885,29 €

C1.1.a Asfaltat de calçada m³ Excavació i càrrega de terra per a caixa de 

pavimentació de 10cm amb mitjans mecànics i 

transport de terres sobrants a l'abocador 

autoritzat, amb camió, inclou canon 

d'abocament i certificat d'abocament.Inclou 

neteja prèvia de la superfície. 

123,61 10,25 € 1.266,95 €

C1.1.b Asfaltat de calçada m²

Repàs, anivellació i piconatge d´esplanada o caixa 

de paviment, amb compactació del 98% 

pm.aquest preu inclou les actuacións de petit 

amidament i/o baix rendiment. 

Inclou p.p. seguretat i salut 

1.236,05 2,19 € 2.706,95 €

Total Carrer de l'Enfiladissa 50.535,90 €

Carrer del Saüc

Codi ut Descripció Amidament Preu unitari Import

C1.1 Asfaltat de calçada m² Reg d'emprimació. Subministrament, estesa i 

compactat de mescla bituminosa en calent, tipus 

MBC S-20 CAL 7 cm.

1.635,40 8,13 € 13.295,80 €

C1.1 Asfaltat de calçada m² Reg d'adherència. Subministrament, estesa i 

compactat de mescal bituminosa en calent tipus 

MBC D-12 GR 5 cm

1.635,40 6,98 € 11.415,09 €

C1.1 Asfaltat de calçada m² Sub-base de tot-u reciclat,tipus z-2 segons pg-3,  

amb estesa i piconatge del material al 98% del 

pm.  incloent-hi espais petits i formació de 

pendents amidament sobre perfil. 

1.635,40 22,56 € 36.894,62 €



Codi ut Descripció Amidament Preu unitari Import

C1.1.a Asfaltat de calçada m³
Excavació i càrrega de terra per a caixa de 

pavimentació de 10cm amb mitjans mecànics i 

transport de terres sobrants a l'abocador 

autoritzat, amb camió, inclou canon 

d'abocament i certificat d'abocament.Inclou 

neteja prèvia de la superfície. 

163,54 10,25 € 1.676,29 €

C1.1.b Asfaltat de calçada m²

Repàs, anivellació i piconatge d´esplanada o caixa 

de paviment, amb compactació del 98% 

pm.aquest preu inclou les actuacións de petit 

amidament i/o baix rendiment. 

1.635,40 2,19 € 3.581,53 €

Total Carrer del Saüc 66.863,33 €

Carrer de la Serpentina

Codi ut Descripció Amidament Preu unitari Import

C1.1 Asfaltat de calçada m² Reg d'emprimació. Subministrament, estesa i 

compactat de mescla bituminosa en calent, tipus 

MBC S-20 CAL 7 cm.

1.820,00 8,13 € 14.796,60 €

C1.1 Asfaltat de calçada m² Reg d'adherència. Subministrament, estesa i 

compactat de mescal bituminosa en calent tipus 

MBC D-12 GR 5 cm

1.820,00 6,98 € 12.703,60 €

C1.1 Asfaltat de calçada m² Sub-base de tot-u reciclat,tipus z-2 segons pg-3,  

amb estesa i piconatge del material al 98% del 

pm.  incloent-hi espais petits i formació de 

pendents amidament sobre perfil. 

1.820,00 22,56 € 41.059,20 €

C1.1.a Asfaltat de calçada m³
Excavació i càrrega de terra per a caixa de 

pavimentació de 10cm amb mitjans mecànics i 

transport de terres sobrants a l'abocador 

autoritzat, amb camió, inclou canon 

d'abocament i certificat d'abocament.Inclou 

neteja prèvia de la superfície. 

182,00 10,25 € 1.865,50 €

C1.1.b Asfaltat de calçada m²

Repàs, anivellació i piconatge d´esplanada o caixa 

de paviment, amb compactació del 98% 

pm.aquest preu inclou les actuacións de petit 

amidament i/o baix rendiment. 

Inclou p.p. seguretat i salut 

1.820,00 2,19 € 3.985,80 €

Total Carrer de la Serpentina 74.410,70 €

Carrer d'Altea

Codi ut Descripció Amidament Preu unitari Import

C1.1 Asfaltat de calçada m² Reg d'emprimació. Subministrament, estesa i 

compactat de mescla bituminosa en calent, tipus 

MBC S-20 CAL 7 cm.

424,20 8,13 € 3.448,75 €

C1.1 Asfaltat de calçada m² Reg d'adherència. Subministrament, estesa i 

compactat de mescal bituminosa en calent tipus 

MBC D-12 GR 5 cm

424,20 6,98 € 2.960,92 €

C1.1 Asfaltat de calçada m² Sub-base de tot-u reciclat,tipus z-2 segons pg-3,  

amb estesa i piconatge del material al 98% del 

pm.  incloent-hi espais petits i formació de 

pendents amidament sobre perfil. 

424,20 22,56 € 9.569,95 €

C1.1.a Asfaltat de calçada m³

Excavació i càrrega de terra per a caixa de 

pavimentació de 10cm amb mitjans mecànics i 

transport de terres sobrants a l'abocador 

autoritzat, amb camió, inclou canon 

d'abocament i certificat d'abocament.Inclou 

neteja prèvia de la superfície. 

42,42 10,25 € 434,81 €



Codi ut Descripció Amidament Preu unitari Import

C1.1.b Asfaltat de calçada m²

Repàs, anivellació i piconatge d´esplanada o caixa 

de paviment, amb compactació del 98% 

pm.aquest preu inclou les actuacións de petit 

amidament i/o baix rendiment. 

Inclou p.p. seguretat i salut (Actuació mínima 10 

m²).

424,20 2,19 € 929,00 €

Total Carrer d'Altea 17.343,42 €

Carrer d'Aladern

Codi ut Descripció Amidament Preu unitari Import

C1.1 Asfaltat de calçada m² Reg d'emprimació. Subministrament, estesa i 

compactat de mescla bituminosa en calent, tipus 

MBC S-20 CAL 7 cm.

611,00 8,13 € 4.967,47 €

C1.1 Asfaltat de calçada m² Reg d'adherència. Subministrament, estesa i 

compactat de mescal bituminosa en calent tipus 

MBC D-12 GR 5 cm

611,00 6,98 € 4.264,81 €

C1.1 Asfaltat de calçada m² Sub-base de tot-u reciclat,tipus z-2 segons pg-3,  

amb estesa i piconatge del material al 98% del 

pm.  incloent-hi espais petits i formació de 

pendents amidament sobre perfil. 

611,00 22,56 € 13.784,26 €

C1.1.a Asfaltat de calçada m³
Excavació i càrrega de terra per a caixa de 

pavimentació de 10cm amb mitjans mecànics i 

transport de terres sobrants a l'abocador 

autoritzat, amb camió, inclou canon 

d'abocament i certificat d'abocament.Inclou 

neteja prèvia de la superfície. 

61,10 10,25 € 626,28 €

C1.1.b Asfaltat de calçada m²

Repàs, anivellació i piconatge d´esplanada o caixa 

de paviment, amb compactació del 98% 

pm.aquest preu inclou les actuacións de petit 

amidament i/o baix rendiment. 

Inclou p.p. seguretat i salut (Actuació mínima 10 

m²).

611,00 2,19 € 1.338,10 €

Total Carrer d'Altea 24.980,92 €

304.504,71 €OPCIÓ B -Total Sector Sant Medir (analitzat)



                                                    PRESSUPOST MAS FORTUNY

Prioritat 2

Carrer de la Llànega

Codi ut Descripció Amidament Preu unitari Import

C1.2 Aplicació de terra sòlida m² Aplicació de 15cm de terra sòlida 

per a formació de paviment de terra 

estabilitzadaamb STABILSANA 160

1.131,20 26,12 € 29.546,94 €

Total Carrer de la Llànega 29.546,94 €

Carrer del Teixó

Codi ut Descripció Amidament Preu unitari Import

C1.2 Aplicació de terra sòlida m² Aplicació de 15cm de terra sòlida 

per a formació de paviment de terra 

estabilitzadaamb STABILSANA 160

756,00 26,12 € 19.746,72 €

Total Carrer del Teixó 19.746,72 €

Camí del Mas Fortuny

Codi ut Descripció Amidament Preu unitari Import

C1.2 Aplicació de terra sòlida m² Aplicació de 15cm de terra sòlida 

per a formació de paviment de terra 

estabilitzadaamb STABILSANA 160

12.989,24 26,12 € 339.278,97 €

Total Carrer del Teixó 339.278,97 €

Totalitat de la zona

TOTAL SECTOR MAS FORTUNY

Codi ut Descripció Amidament Preu unitari Import

C1.2 Aplicació de terra sòlida m² Aplicació de 15cm de terra sòlida 

per a formació de paviment de terra 

estabilitzadaamb STABILSANA 160

14.876,44 26,12 € 388.572,64 €

388.572,64 €

Pressupost per al Pla de Millora d'Accessibilitat al sector Mas Fortuny

Total Sector Mas Fortuny (analitzat)



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTOL 2.2.- Full resum del pressupost 
 
 



 

 

 

 



Sector Longitud analitzada (ml) Cost trams analitzats
Longitud total sector 

(ml)
% analitzat Cost total estimat Observacions

01 Eixample Sud 10.867,44 301.221,29 €                    10.867,44 100,00% 301.221,29 €                    Prioritat 2

02 El Coll 763,00 17.065,48 €                        5.277,22 14,46% 118.031,86 €                    Prioritat 2

03 Torreblanca 2.248,60 42.892,83 €                        6.288,54 35,76% 119.956,10 €                    Prioritat 1 i 2

04 Sant Francesc 1.924,53 17.319,42 €                        3.089,87 62,29% 27.806,66 €                       Prioritat 1 i 2

05 Coll Favà 3.313,58 33.276,66 €                        11.253,47 29,44% 113.013,08 €                    Prioritat 1 i 2

06 Sant Domènec 2.976,15 33.615,06 €                        8.004,38 37,18% 90.407,98 €                       Prioritat 1 i 2

07 Parc Central 1.571,00 54.585,88 €                        7.310,58 21,49% 254.013,02 €                    Prioritat 1 i 2

08 El Colomer 5.687,61 95.473,45 €                        5.687,61 100,00% 405.738,04 €                    Prioritat 2

09 Pla de la Pagesa 3.050,66 75.310,54 €                        5.405,80 56,43% 133.451,02 €                    Prioritat 1 i 2

10 Nucli Antic 15.947,01 144.697,39 €                    15.947,01 100,00% 144.697,39 €                    Prioritat 2 ‐ Opció A

11 Can Majó 2.349,80 36.325,45 €                        6.981,79 33,66% 107.931,17 €                    Prioritat 1 i 2

Pla de voreres ‐ Resum del Pressupost per Barris

   

12 Volpelleres Est 917,73 101.640,05 €                    4.157,89 22,07% 460.492,90 €                    Prioritat 2

13 Can Canyameres‐Volpelleres 1.575,70 24.818,29 €                        14.307,59 11,01% 225.353,73 €                    Prioritat 2

14 La Guinardera‐Sant Mamet 834,80 54.468,49 €                        10.406,98 8,02% 679.027,87 €                    Prioritat 2

15 Turó de Can Mates‐Cta.Vallvidrera 5.921,27 71.062,28 €                        14.603,39 40,55% 175.258,04 €                    Prioritat 1 i 2

16 Turó de Can Mates Est 1.642,00 49.939,24 € 3.644,46 45,05% 110.841,40 € Prioritat 1 i 2

17 Can Fontanals 512,19 78.819,20 € 3.463,30 14,79% 532.955,61 €                    Prioritat 2

19 Can Trabal 4.155,60 232.612,72 €                    10.395,44 39,98% 581.892,29 €                    Prioritat 1 i 2

18 Mira ‐ sol 15.378,85 476.650,60 €                    38.695,00 39,74% 1.199.309,11 €                 Prioritat 1 i 2

20.b La Floresta 64.830,00 1.172.064,89 €                 64.830,00 100,00% 1.172.064,89 €                 Prioritat 2



21 Les Planes 7.000,00 328.784,64 €                    7.000,00 100,00% 328.784,64 €                    Prioritat 2

22 Can Barata 761,50 6.550,60 €                          4.500,00 16,92% 38.710,05 €                       Prioritat 2

23 Baixador Sant Joan Nord 1.865,78 32.588,53 €                        17.000,00 10,98% 296.929,48 €                    Prioritat 2

24 Can Magí 831,61 54.045,52 €                        4.800,00 17,33% 311.947,31 €                    Prioritat 2

25 Can Calopa 416,76 10.935,43 €                        2.000,00 20,84% 52.478,33 €                       Prioritat 2

26 Sol i Aire 3.300,00 222.448,44 €                    3.300,00 100,00% 222.448,44 €                    Prioritat 2

27 Can Borrull 314,00 23.874,24 €                        940,00 33,40% 23.874,24 €                       Prioritat 2

28 Can Cortés 2.671,61 41.073,40 €                        6.300,00 42,41% 96.856,37 €                       Prioritat 2

29 Sant Medir  1.923,03 194.537,44 €                    4.980,58 38,61% 304.504,71 €                    Prioritat 2 ‐ Opció A

30 Mas Fortuny 5.069,00 388.572,64 €                    5.069,00 100,00% 388.572,64 €                    Prioritat 2

165.551,81 4.417.270,09 €                

Pa Control de qualitat ‐ ‐ ‐ ‐ 135.278,54 €                   

Pa Seguretat i Salut ‐ ‐ ‐ ‐ 274.615,45 €                   

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL PLA DE VORERES 165.551,81 4.028.697,45 €                 9.428.463,65 €                

DG i BI (19%) ‐ ‐ ‐ ‐ 1.791.408,09 €                

IVA (21%) ‐ ‐ ‐ ‐ 2.356.173,07 €                

13.576.044,81 €              TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE PLA DE VORERES



Barri Longitud total sector % longitud del municipi Import total estimat
% import total del 

municipi

Eixample Sud 10.867,44 3,53% 301.221,29 € 3,34%
El Coll 5.277,22 1,72% 118.031,86 € 1,31%
Torreblanca 6.288,54 2,05% 119.956,10 € 1,33%
Sant Francesc 3.866,14 1,26% 27.806,66 € 0,31%
Coll Favà 11.253,47 3,66% 113.013,08 € 1,25%
Sant Domènec 8.004,38 2,60% 90.407,98 € 1,00%
Parc Central 7.310,58 2,38% 254.013,02 € 2,82%
El Colomer 5.687,61 1,85% 405.738,04 € 4,50%
Pla de la Pagesa 5.405,80 1,76% 133.451,02 € 1,48%
Nucli Antic 15.947,01 5,19% 144.697,39 € 1,60%
Can Majó 6.981,79 2,27% 107.931,17 € 1,20%
Volpelleres Est 4.157,89 1,35% 460.492,90 € 5,11%
Can Canyameres‐Volpelleres 14.307,59 4,65% 225.353,73 € 2,50%
La Guinardera‐Sant Mamet 10.406,98 3,38% 679.027,87 € 7,53%
Turó de Can Mates‐Cta.Vallvidrera 14.603,39 4,75% 175.258,04 € 1,94%
Turó de Can Mates Est 3.644,46 1,19% 110.841,40 € 1,23%
Can Fontanals 3.463,30 1,13% 532.955,61 € 5,91%
Can Trabal 10.395,44 3,38% 581.892,29 € 6,45%
Mira‐sol 38.695,00 12,58% 1.199.309,11 € 13,30%
La Floresta 64.830,00 21,08% 1.172.064,89 € 13,00%
Les Planes 7.000,00 2,28% 328.784,64 € 3,65%
Can Barata 4.500,00 1,46% 38.710,05 € 0,43%
Baixador Sant Joan Nord 17.000,00 5,53% 296.929,48 € 3,29%
C M í 5 000 00 1 63% 311 947 31 € 3 46%Can Magí 5.000,00 1,63% 311.947,31 € 3,46%
Can Calopa 2.000,00 0,65% 52.478,33 € 0,58%
Sol i Aire 3.300,00 1,07% 222.448,44 € 2,47%
Can Borrull 940,00 0,31% 23.874,24 € 0,26%
Can Cortés 6.300,00 2,05% 96.856,37 € 1,07%
Sant Medir ‐ Opció A 4.980,58 1,62% 304.504,71 € 3,38%
Mas Fortuny 5.069,00 1,65% 388.572,64 € 4,31%

TOTAL Sant Cugat 307.483,61 100,00% 9.018.569,66 € 100,00%
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Sector Longitud total sector (ml) % analitzat Cost total estimat Observacions

01 Eixample Sud 10.867,44 100,00% 301.221,29 €                                                  Prioritat 2 Barris zona RESIDENCIAL

02 El Coll 5.277,22 14,46% 118.031,86 €                                                  Prioritat 2 Barris zona RESIDENCIAL PERIFÈRICA

03 Torreblanca 6.288,54 35,76% 119.956,09 €                                                  Prioritat 1 i 2 Barris zona ACTIVITAT ECONÒMICA

04 Sant Francesc 3.089,87 62,29% 27.806,66 €                                                    Prioritat 1 i 2 Barris zona FORESTAL

05 Coll Favà 11.253,47 29,44% 113.013,08 €                                                Prioritat 1 i 2

06 Sant Domènec 8.004,38 37,18% 90.407,98 €                                                  Prioritat 1 i 2
   

07 Parc Central 7.310,58 21,49% 254.013,02 €                                                Prioritat 1 i 2

08 El Colomer 5.687,61 100,00% 405.738,04 €                                                Prioritat 2

09 Pla de la Pagesa 5.405,80 56,43% 133.451,02 €                                                Prioritat 1 i 2

10 Nucli Antic 15.947,01 100,00% 144.697,39 €                                                Prioritat 2 ‐ Opció A

11 Can Majó 6.981,79 33,66% 107.931,17 €                                                Prioritat 1 i 2

15 Turó de Can Mates‐Cta.Vallvidrera 14.603,39 40,55% 175.258,04 €                                                Prioritat 1 i 2

16 Turó de Can Mates Est 3.644,46 45,05% 110.841,40 € Prioritat 1 i 2

19 Can Trabal 10.395,44 39,98% 581.892,29 €                                                Prioritat 1 i 2

18 Mira ‐ sol 38.695,00 39,74% 1.199.309,11 €                                             Prioritat 1 i 2

20.b La Floresta 64.830,00 100,00% 1.172.064,89 €                                             Prioritat 2

Pla de voreres ‐ Pressupost per Sectors

21 Les Planes 7.000,00 100,00% 328.784,64 €                                                Prioritat 2

22 Can Barata 4.500,00 16,92% 38.710,05 €                                                  Prioritat 2

29 Can Cortés 6.300,00 42,41% 96.856,37 €                                                  Prioritat 2

12 Volpelleres Est 4.157,89 22,07% 460.492,90 €                                                Prioritat 2

13 Can Canyameres‐Volpelleres 14.307,59 11,01% 225.353,73 €                                                Prioritat 2

14 La Guinardera‐Sant Mamet 10.406,98 8,02% 679.027,87 €                                                Prioritat 2

17 Can Fontanals 3.463,30 14,79% 532.955,61 €                                                Prioritat 2

23 Baixador Sant Joan Nord 17.000,00 10,98% 296.929,48 €                                                Prioritat 2

24 Can Magí 4.800,00 17,33% 311.947,31 €                                                Prioritat 2

25 Can Calopa 2.000,00 20,84% 52.478,33 €                                                  Prioritat 2

26 Sol i Aire 3.300,00 100,00% 222.448,44 €                                                Prioritat 2

27 Can Borrull 940,00 33,40% 23.874,24 €                                                  Prioritat 2

29 Sant Medir ‐ Opció A 4.980,58 38,61% 304.504,71 €                                                Prioritat 2

30 Mas Fortuny 5.069,00 100,00% 388.572,64 €                                                Prioritat 2

Pa Control de qualitat ‐ ‐ 135.278,54 €                                               

Pa Seguretat i Salut ‐ ‐ 274.615,45 €                                               

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL PLA DE VORERES 9.428.463,65 €                                            

DG i BI (19%) ‐ ‐ 1.791.408,09 €                                            

IVA (21%) ‐ ‐ 2.356.173,07 €                                            

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE PLA DE VORERES 13 576 044 80€TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE PLA DE VORERES 13.576.044,80 €                                         



PRESSUPOST PER SECTORS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sector  Import per Sector (PEM)  % import per Sector 

  Barris zona RESIDENCIAL CENTRE  2.806.258,92 € 29,76%
       
  Barris zona RESIDENCIAL PERIFÈRICA  2.964.608,75 € 31,44%
       
  Barris zona ACTIVITAT ECONÒMICA  2.675.500,20 € 28,38%
       
  Barris zona FORESTAL  982.095,77 € 10,42%

 
  TOTAL PEM per Sectors  9.428.463,65 € 100,00%
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VOLUM III – DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
Conté  la documentació gràfica (plànols) de les propostes del Pla agrupades per barris 
 
 CAPÍTOL 3.1.- Barris Zona Residencial Centre 
 CAPÍTOL 3.2.- Barris Zona Residencial Perifèrica 

CAPÍTOL 3.3.- Barris Activitat Econòmica 
CAPÍTOL 3.4.- Barris Zona Forestal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.- Barris Zona RESIDENCIAL CENTRE 

















































































































































































...\Àmbit_Actuació.dgn  21/01/2014 08:54:55







...\Zona_2_xarxa viaria.dgn  21/01/2014 08:57:59



...\Zona_3_xarxa viaria.dgn  21/01/2014 08:45:54





















 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.- Barris Zona RESIDENCIAL PERIFÈRICA 

















































...\Àmbit_Actuació.dgn  21/01/2014 09:58:55



...\Divisio_Zones.dgn  21/01/2014 10:17:41



...\Zona_1_xarxa viaria.dgn  21/01/2014 10:00:39



...\Zona_2_xarxa viaria.dgn  21/01/2014 10:01:44



...\Zona_3_xarxa viaria.dgn  21/01/2014 10:02:50



...\Zona_4_xarxa viaria.dgn  21/01/2014 10:04:02



...\Zona_5_xarxa viaria.dgn  21/01/2014 10:05:21



...\Zona_6_xarxa viaria.dgn  21/01/2014 10:06:43









...\Àmbit_Actuació.b.dgn  22/01/2014 08:48:15



...\20.b Divisio zones.dgn  22/01/2014 08:43:03



...\Còpia de 20.b Zona 1.2.dgn  22/01/2014 11:26:45



...\La Floresta\20.b Zona 2.dgn  22/01/2014 11:41:40



...\La Floresta\20.b Zona 3.dgn  22/01/2014 11:55:09



...\La Floresta\20.b Zona 4.dgn  22/01/2014 10:58:34



























 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.- Barris Zona ACTIVITAT ECONÒMICA 













































































 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.- Barris Zona FORESTAL 
 
 


























