
Projecte executiu de “vialització” dels carrers del centre de 
Sant Feliu del Llobregat

Obra consistent en la vialització de diversos carrers

carrers son els següents: carrer de la Verge de les Neus,

carrer del Doctor Barraquer, carrer de Josep M. de Segarra,

carrer de Anselm Clavé. Amb aquesta actuació s’aprofita

millorar l’accessibilitat i la coexistència dels diferents

ambiental i aconseguir espais d’estada per als vianants

www.rubatec.es                                                                                                           C/ D

Dades Tècniques:

Superfície total:

Paviment:

Moviments de terres i enderrocs:

Enllumenat:

Jardineria:

Mobiliari urbà:

Dades Tècniques:

 7.233 m

 Plataforma única amb paviment de panot als laterals i 

mescla bituminosa a calçada central

 Demolició de més de 5.000 m2 

 Excavació de 659 m3 

 74 uts de punts de llum amb tecnologia LED

 37 uts de plantació d’arbres de diverses espècies i 

diàmetres

 Instal·lació de 12 bancs, 16 papereres i 1 marquesina 

d’autobús

Dades Generals:

 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

 622.745,88  

 Maig 2015

 6 mesos

Dades Generals:

Propietat:

Pressupost:

Data d’inici:

Termini:

Obra Urbana

Projecte executiu de “vialització” dels carrers del centre de 
Sant Feliu del Llobregat

carrers del centre de Sant Feliu del Llobregat. Aquests

Neus, carrer de Santa María, carrer de Sant Antoni,

Segarra, carrer de Sant Josep, carrer de Sant Joan i

s’aprofita la trama urbana per tal de crear una macro-illa,

diferents usuaris de l’espai públic, millorar la qualitat

vianants.

www.rubatec.es                                                                                                           C/ Doctor Trueta, 13 – 08005 Barcelona

Dades Tècniques:

7.233 m2

Plataforma única amb paviment de panot als laterals i 

mescla bituminosa a calçada central

Demolició de més de 5.000 m2 

Excavació de 659 m3 

74 uts de punts de llum amb tecnologia LED

37 uts de plantació d’arbres de diverses espècies i 

diàmetres

Instal·lació de 12 bancs, 16 papereres i 1 marquesina 

d’autobús

Dades Generals:

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

622.745,88  €

Maig 2015

6 mesos




