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PLA DE REPARACIÓ DE LES VORERES DE SEGUR DE CALAFELL LOT 2

Pla de reparació de les voreres de Segur de Calafell Lot 2

El contracte té per objectiu l’execució de les obres consistents en les reparacions previstes, en funció de 
les tipologies de deficiències detectades, sobre els elements de pavimentació de les voreres (vorades, 
panots, lloses de formigó) en el municipi de Segur de Calafell. Al contracte també es realitzaran 
actuacions puntuals de reparació del paviment d’aglomerat asfàltic i actuacions en la senyalització 
horitzontal i vertical.

L’àmbit de les actuacions previstes és el comprés entre la carretera C-31 al sud, el límit amb el TM de 
Cunit a l’Est, la línia que es forma seguint les directrius dels carrers de les Garrigues i Canada al Nord, i 
els següents carrers a l’Oest: carrer de Bolivia, carrer de la Cúspide i la Ronda de Sant Miquel de Segur.

Les actuacions previstes a l’obra, degut al ampli abast de l’àmbit i a les limitacions pressupostaries, es 
circumscriuran en la reparació dels trams de vorera en pitjor estat, dels punts d’especial importància 
(trams on els arbres produeixen desperfectes per les seves arrels en voreres o en punts concrets de la 
calçada) i la compleció de la senyalització.

Dades Tècniques:

Paviment de panot:

Paviment de formigó:

Vorada tipus T2:

Actuació senyalització:

Actuació especial capa 

d’asfalt i rodadura: 

Dades Tècniques:

 8.953 m2.

 156,38 m2.

 5.507 ml.

 Compleció de les actuacions previstes al Plà de Mobilitat 

del any 2012, de senyalització horitzontal i vertical, que no es 

varen executar en el seu moment.

 300 m2 al carrer de Xile.

Dades Generals:

 Ajuntament de Calafell

 647.548,45  €

 Juny 2018

 6 mesos

Dades Generals:

Propietat:

Pressupost:

Data d’inici:

Termini:


