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PROJECTE DE SUBSITITUCIÓ I MILLORA DE LA 
XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL A 
L’AVINGUDA DE LA GENERALITAT 10-32 I AL 
CARRER DE PABLO PICASSO (TRAMS 1I 2)



El projecte



Entre les funcions de l’Àrea d’Espai Públic hi ha la conservació i el
manteniment de la via pública, així com la gestió i la realització de les
obres de millora i manteniment de la xarxa de clavegueram.

Aquest projecte contempla la renovació i la substitució de la xarxa de
clavegueram municipal a l’avinguda de la Generalitat, en el tram
comprès entre els números 10 i 32, i dels trams 1 i 2 del carrer de
Pablo Picasso.

Objectiu

El projecte



El pressupost total per a la realització dels treballs és de 170.296,62 € + IVA, 
i els treballs es duran a terme en dos trams:

Tram 1: col·lector d’aigües residuals de l’avinguda de la Generalitat, entre els 
números 2 i 10. El termini aproximat de durada de les obres serà de 2 mesos. 

Tram 2: col·lector d’aigües residuals del carrer de Pablo Picasso, entre 
l’avinguda del Mil·lenari i el carrer d’Ernest Lluch. El termini aproximat de 
durada de les obres serà de 2 mesos. 

En funció de les circumstàncies, es pot determinar l’execució dels dos trams 
de forma simultània. En aquest cas, la durada total de les obres seria de 3 
mesos. 

Descripció del projecte

El projecte



La Comunicació



Ciutadania que viu a l’entorn de les obres. (els més afectats per les 
obres, les molèsties).

Membres de consells participatius: Consell de Districte.

Ciutadania viladecanenca en general.

Objectius de Comunicació

La comunicació



Senyalètica:

1 cartell informatiu d’obra.

Elements i canals de difusió:
Web d’obres (viladecans.cat/obres): informació del projecte.
Informació als mitjans municipals (viladecans.cat, Revista de Viladecans). 
Xarxes socials: Facebook, Twitter, canal Youtube. 

Informació a les agents cíviques sobre les afectacions de les obres i 
realització de fulletons perquè els reparteixin, si s’escau.

Accions de comunicació

La comunicació



Cronograma d’accions de comunicació

Web, butlletí, Viladecans TV, web i revista VIPS

Elaboració elements informatius i de senyalètica (inici obres)

La Comunicació



El pressupost



Import total comunicació 3.405,93 € 

Fase (inici obra) → 75%  (2.554,44 €), 
Fase (Finalització obra) → 25% (851,48 €)
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Moltes gràcies!

Carrer de Santiago Rusiñol Prats, 8 – 08840 Viladecans, Barcelona

Telèfon: 93 637 95 03


