
 

 
 
 
 
 

 

AJUNTAMENT DE GIRONA 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2016 
Servei Responsable: Serveis Urbans  

(Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació) 

Altres serveis que hi col·laboren: - 
--------------------------------------------------------------- 

NOM PROJECTE:  

Substitució d’un tram de la xarxa pública de 

sanejament i de la pavimentació situada a la part 

posterior del Grup Vila-roja núm. 162, 163 i 164 

NOM BARRI: Vila-roja 

--------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOM BARRI: Vila-roja 

Quantitat assignada al barri: 39.109,70 € 

 

PROPOSTA VEÏNAL: 

Reparar la xarxa de clavegueram i el paviment de la zona posterior dels 

edificis plurifamiliars situats al Grup Vila-roja núms. 162, 163 i 164, ja que 

es produeixen filtracions d’aigües residuals i el paviment es troba molt 

deteriorat per les nombroses esquerdes. 

 

LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA: 

Grup Vila-roja, núms. 162, 163 i 164  

 
 

 

 

 



 

INFORME TÈCNIC: 

La xarxa pública de sanejament de la part posterior dels edificis 

plurifamiliars situats al Grup Vila-roja núms. 162, 163 i 164, es tracta 

d’una conducció de formigó de diàmetre 200mm, amb poc pendent i 

que presenta un avançat de degradació. És per aquest motiu, per la 

qual cosa es generen embussos freqüents i filtracions d’aigües residuals 

cap al mur contenció que salva el desnivell amb la zona contigua on 

hi ha el de paviment rodat del costat. Així mateix, el paviment de 

formigó sota el qual passa la claveguera pública, es troba en molt mal 

estat de conservació, amb nombroses esquerdes i desnivells.  

 
 

 

 

 

Desnivells i 
deteriorament del 
paviment, sota el qual 
passa la claveguera 

Entroncaments entre 
mòduls de canonada 
deteriorats, que 
provoquen filtracions 

Inspecció TV de l’interior de la 
xarxa (19/04/16): Ruptures i 
juntes obertes (manca 
d’estanquitat) 



 

 

 

PRESSUPOST ACTUACIÓ: 

La proposta d’actuació consisteix en substituir la xarxa de sanejament 

deteriorada que evacua les aigües residuals i pluvials dels blocs 

d’habitatges del Grup Vila-roja núms. 162, 163 i 164, de tal forma que es 

planteja una nova xarxa (amb diàmetre majorat i adequat de PVC ø 

315mm), situada a l’eix de la calçada entre els blocs 162-164 i 165-167 .  

D’aquesta forma s’evita haver d’executar una rasa en paral·lel a la 

fonamentació dels edificis 162, 163 i 164 i així no patir el risc d’un 

assentament dels edificis, així com minimitzar les molèsties evitant la 

major part de l’execució de les obres al costat d’habitatges i també 

disposar d’una xarxa, que permeti en un futur, poder connectar els blocs 

d’habitatges dels números 165, 166 i 167. Finalment la proposta també 

preveu substituir la pavimentació deteriorada i executar-ne una de 

nova, mitjançant una solera de formigó amb acabat antilliscant 

(raspatllat). 

 

Vista la proposta anteriorment exposada, s’ha sol·licitat pressupost a 

l’empresa mixta “Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A.”, en qualitat 

de concessionària de manteniment de la xarxa pública de sanejament 

“en baixa” (clavegueram municipal) de la Ciutat de Girona,  la qual l’ha 

presentat oferta en data 20/04/2016 , per un import de 34.692,90 € (IVA 

del 21% inclòs). S’adjunta plànol 
 

PRESSUPOST ACTUACIÓ: 

34.692,90 € (IVA del 21% inclòs) 



 

 


