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11. PETICIONARI I DOMICILI SOCIAL                                                                               

El peticionari és l’ AJUNTAMENT DE PUIG-REIG amb les següents dades:  

Raó social:     AJUNTAMENT DE PUIG-REIG 
CIF/ NIF:     P0817400E 
Domicili Social:    PAU CASALS, 1 
Població    PUIG-REIG 
Província:          BARCELONA 
Comarca:    BERGUEDÀ 
Codi postal:     08692 
Telèfon:     938 380 000 
Fax:      938 381 302 

2. OBJECTIU 

L’objectiu del projecte és definir la instal·lació d’un ÀREA DE SERVEI PER A  
AUTOCARAVANES AL PASSEIG DE L'1r D'OCTUBRE DE PUIG-REIG. 
 
El projecte incorpora la definició dels elements que componen la instal·lació dels elements que 
formaran l’àrea de servei, els plànols,  pressupost i informació tècnica de materials. 
 

3. INTRODUCCIÓ                                                                            

L’auto caravanisme apareix a Europa a finals dels anys seixanta del segle passat en països 
pioners com el Regne Unit, Alemanya, França i Itàlia. Des de llavors el número de vehicles ha 
anat en constant augment. 

Aquest increment en el nombre d'autocaravanes ha posat de manifest la necessitat d'introduir 
les millores necessàries en matèria de reglamentació, infraestructures, senyalització, serveis i 
planificació turística sobre aquests vehicles, a diferència del que succeeix en altres països 
europeus amb més tradició, així com el desconeixement general de l'autocaravana per la 
societat. 

L'actual moment del fenomen autocaravanista i les perspectives de futur pel que fa al seu 
creixement en el conjunt d'Europa, demanda, per tant, revisar la normativa de trànsit, considerant 
la mobilitat a autocaravana com una alternativa més de desplaçament. 

 
Cal tenir en compte que aquesta activitat ha anat desvinculant progressivament a tot Europa de 
la relacionada amb el càmping, el campisme, el caravàning i l'acampada, ja que l'autonomia del 
vehicle genera una demanda de mobilitat diferent a la de la resta. En aquest sentit doncs, és 
necessari que des dels diferents nivells de l'Administració -central, autonòmica i local-, s'adopti 
un paper actiu en l'ordenació de la mobilitat en autocaravana per tal de corregir les disfuncions 
que existeixen actualment i, al mateix temps, satisfer les necessitats d'un sector socioeconòmic 
en expansió. 
 
Les característiques del vehicle 
  
El concepte d'autocaravana s'aplica a aquells vehicles construïts amb propòsit especial per al 
transport i l'allotjament de persones. 
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Proporcionen alhora transport i allotjament, compten amb un habitacle que facilita una total 
autonomia als seus usuaris, ja que disposen de tots els espais, serveis i tecnologies 
imprescindibles per dur a terme la vida quotidiana, menjador-sala, cuina , bany i inodor i 
dormitori-, a més de la cabina de conducció i el motor. 
  
Hi ha, però, diferents tipus de vehicles, en els quals varia el disseny de l'autocaravana, les 
dimensions i la capacitat, la distribució dels elements, i les prestacions. En general, els tipus més 
habituals són els que es coneixen com caputxina, perfilada, integral i camper. Hi ha a més 
autocaravanes adaptades a persones amb mobilitat reduïda, que compten amb una plataforma 
elevadora i accessoris convenientment preparats per facilitar el seu moviment. 
 
Principals tipus d'autocaravanes 
 

Caputxina És el tipus més conegut. La situació 
del dormitori sobre la cabina de 
conducció permet tenir un llit fixa, 
àmplia i còmoda. Ideal per viatjar fins 
a 7 persones. 

 
Perfilada Són semblants a les caputxines, 

encara que sobre la cabina hi ha un 
armari en lloc d'un dormitori. El seu 
perfil és més aerodinàmic i la seva 
alçada inferior, el que fa la conducció 
més manejable. Recomanada per a 2-
4 persones que realitzin 
desplaçaments llargs i continuats. 
  

Integral És la més aerodinàmica. 
L'habitacle inclou una cabina més 
espaiosa. 
Ideal per a 2-4 persones. 

 

 
Camper Són furgonetes de transport de sèrie 

amb la cabina de càrrega completa i 
l'interior condicionat com 
autocaravana. Idònia per a 2 
persones. 

 
 
 
 
 
 
ç 
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Les dimensions de les autocaravanes solen oscil·lar entre els 5 i els 7 metres de longitud, els 
2.15-2.25 d'amplada i els 2.80-3.15 d'alçada. El pes en buit, per la seva banda, sol estar entre 
els 2.500 i els 2.800 kg. 

 
El perfil de l'autocaravanista 

 
L'usuari habitual de l'autocaravana sol utilitzar-la per viatjar en totes les estacions de l'any, 
encara que durant l'època estival l'ús és més gran, viatja uns 200 dies a l'any, amb un 
quilometratge mitjà anual d'uns 20.000 km. Solen viatjar en família o en parella, amb una 
ocupació mitjana dels vehicles de 3 persones, tot i que cada vegada s'incorporen més 
parelles joves amb nens petits. La majoria dels usuaris de les autocaravanes són propietaris, 
si bé també es practica l'opció del lloguer. La despesa mitjana estimat per persona és d'uns 
18 € / dia, en restaurants, supermercats i altres serveis. 

 
En general, els desplaçaments en autocaravana solen respondre a dos tipus de perfils: els 
que es realitzen durant els caps de setmana, i els que es duen a terme durant el període 
vacacional. En el primer cas, les distàncies recorregudes poden arribar fins als 700 km, 
incloent el viatge d'anada i de tornada (un dipòsit de combustible permet recórrer uns 500 
km), i la càrrega i descàrrega de residus líquids i sòlids es produeix en el punt de partida. En 
el segon, les distàncies solen oscil·lar entre els 5.000 i els 7.000 km, i la càrrega i descàrrega 
es realitza cada tres dies; fora de l’estat aquests serveis es realitzen preferentment en les 
més de 10.000 àrees o punts ecològics per autocaravanes que hi ha, aproximadament.

 
En el cas dels caps de setmana prolongats o durant els ponts, una de les descàrregues es 
porta a terme en un punt intermedi del recorregut, a l’estat actualment els autocaravanistes 
venen utilitzant, per a aquesta funció, els serveis d'algunes gasolineres, però no totes elles 
estan preparades per oferir aquest tipus de servei, també algunes de les àrees de servei que 
s'estan instal·lant al nostre territori. 
 
La tipologia del vehicle 
 
Les autocaravanes són vehicles diferents als turismes, i disposen per tant d'una regulació 
específica en alguns aspectes puntuals com és el cas de la determinació de les seves 
velocitats màximes fora de l'àmbit urbà. Per contra, en altres aspectes com la circulació, 
parada i estacionament, es regeixen per les normes aplicables amb caràcter general a tots 
els vehicles. 
 
Segons la nostra legislació, l'autocaravana només pot transportar persones i en cap cas 
càrrega de mercaderies. Per tant, els buits disponibles s'han d'utilitzar únicament per al 
transport dels estris d'ús personal, de la mateixa manera que el maleter i baca d'un turisme. 
Els espais alliberats per la modificació dels seients són llits no aptes per al transport de 
mercaderies i els elements de l'habitacle estan fixats sòlidament al xassís del vehicle. 

 
La parada i estacionament 

 
Les normes aplicables a la parada i estacionament que han de ser observades per tots els 
vehicles amb caràcter general -relatives a llocs en què han d'efectuar-se, manera i forma 
d'execució, col·locació del vehicle, ordenances municipals i llocs prohibits- , estan recollides 
en el Reglament General de Circulació que desenvolupa la Llei sobre Trànsit, Circulació de 
Vehicles a Motor i Seguretat Vial. 
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A les vies urbanes, el règim de parada i estacionament es regula per ordenança municipal, 
si bé en cap cas poden oposar-se, alterar, desvirtuar o induir a confusió amb els preceptes 
del Reglament. Tenint en compte que la distribució dels aparcaments públics entre tots els 
usuaris ha de ser equitativa, les autocaravanes no poden ser privades del dret a estacionar 
a les vies públiques, mentre la parada o l'estacionament no sigui perillós, s'executi en la forma 
i manera indicats, no constitueixi un perill o un obstacle per a la circulació, el vehicle estigui 
col·locat en la forma indicada, i es trobi situat a més en un lloc autoritzat. 

 
Per tant, l'exclusió de determinats usuaris de la via pública ha de ser necessàriament 
motivada i fonamentada en raons objectives, com poden ser les dimensions exteriors d'un 
vehicle o la seva massa màxima autoritzada, i no per la seva criteri de construcció o utilització, 
ni per raons subjectives. En aquest sentit, les autocaravanes puguin donin efectuar les 
maniobres de parada i estacionament en les mateixes condicions i amb les mateixes 
limitacions que qualsevol altre vehicle. 

 
A les vies interurbanes, el Reglament General de Circulació defineix també els llocs en els 
quals s'han d'efectuar les parades i estacionaments. Assenyala que s'han de fer fora de la 
calçada, al costat dret d'aquesta, i deixant lliure la part transició del voral. A les autopistes i 
autovies, estan prohibides les maniobres de parada i estacionament per a tots els vehicles, 
excepte, naturalment, a les zones especialment habilitades per a això. 

 
Concepte d’estacionament i acampada 

 
A més d'estacionar, una autocaravana, com qualsevol altre vehicle, té també la possibilitat 
d'acampar, si bé llavors els seus ocupants passen a estar sotmesos a les diferents normatives 
autonòmiques sobre acampada i campaments de turisme, i hauran de realitzar aquest tipus 
de activitats en els llocs especialment indicats per a això, bé les zones d'acampada 
establertes normalment pels departaments de medi ambient de les comunitats autònomes en 
les àrees naturals o d'esplai, o bé en establiments privats com els càmpings o campaments 
de turisme. 

 
Se sol considerar que una autocaravana està aparcada i no acampada quan: 
 
1. Només està en contacte amb el terra a través de les rodes (no estan baixades les potes 

estabilitzadores ni qualsevol altre artefacte). En determinats casos, com quan 
l'aparcament està situat en pendent o amb una inclinació lateral pronunciat, les falques 
a les rodes poden estar justificats per millorar la seguretat del vehicle. 
 

2. No ocupa més espai que el de l'autocaravana tancada, és a dir, no hi ha finestres obertes 
(finestres batents o projectables, que poden envair un espai més gran que el perímetre 
del vehicle), cadires, taules, tendals estesos, etc. 

3. No es produeix cap emissió de cap tipus de fluid, contaminant o no, excepte les pròpies 
de la combustió del motor a través del tub d'escapament, o es duguin a terme conductes 
incíviques i / o insalubres com el buidatge d'aigües en la via pública. No emet sorolls 
molestos com, per exemple, la posada en marxa d'un generador d'electricitat en horari 
propi de descans o durant el dia en períodes excessivament llargs. 

 
S’ha d'aclarir que les competències autonòmiques entren en acció quan l'autocaravana està 
acampada, ja que quan està estacionada correctament són les lleis de trànsit o les normatives 
municipals les que són aplicables. 
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Es considera que una autocaravana està estacionada i no acampada, sempre que ocupi la 
mateixa superfície que en marxa. És a dir, que no tingui desplegats elements com ara tendal, 
taula, cadires, etc. Les dimensions de les autocaravanes, així com la falta habitual d'espais 
adequats per a aquest tipus de vehicles, obliga els seus usuaris a ocupar dos espais marcats 
per als turismes dues places en els aparcaments públics on també hi sol haver marcats i 
senyalitzats espais per als autobusos, microbusos etc. 
 
La senyalització 
 
Per dur a terme en les condicions adequades de responsabilitat ambiental l'activitat 
autocaravanista cal comptar amb una senyalització específica que informi sobre la situació dels 
punts ecològics i de les zones de estacionament adaptades a aquest tipus de vehicles. 
 
La presència d'aquesta senyalització tant en les vies urbanes com en les interurbanes facilita 
l'accés als usuaris de les autocaravanes a aquests llocs, i evita desplaçaments innecessaris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els serveis per a autocaravanes 
 
Les característiques de les autocaravanes i l'ús que se sol donar a aquest tipus de vehicles fan 
recomanable comptar amb una sèrie de serveis de suport que donen cobertura a les seves 
necessitats quotidianes, tant en l'àmbit local com en les infraestructures viàries intermunicipals.
 
Un dels aspectes més importants a tenir especialment en compte en relació a l'ús de les 
autocaravanes és la manipulació controlada dels residus líquids i sòlids que generen, per tal 
d'evitar l'impacte ambiental que es pot derivar d'una gestió inadequada d'aquests. Els dipòsits 
d'aigües grises i negres, per tant, han de ser buidats en espais apropiats connectats a la xarxa 
de sanejament perquè siguin tractats i depurats adequadament, igual que qualsevol aigua 
residual d'origen urbà. Aquests espais solen conèixer també amb el nom de punts de buidatge 
ecològics. 
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** Les autocaravanes estan equipades amb un dipòsit d’aigua neta d'entre 80 i 150 litres de 
capacitat i un d’aigües grises d'entre 80 i 100 litres (aigua sabonosa procedent de la dutxa, 
el lavabo i la pica), així com un dipòsit extraible de WC químic d'uns 20 litres (cassete) amb 
un receptacle especial per als residus. 
 
Elements i serveis d'una àrea de servei tipus 
 

1. Sistema de buidatge d'aigües grises 
 

Les aigües grises són aquelles que s'originen a la dutxa, el lavabo i el safareig. 
S'emmagatzemen a la part baixa de l'autocaravana en uns dipòsits especials, i el 
seu buidatge es realitza mitjançant una vàlvula o una aixeta.
 
La millor solució és una zona formigonada prou àmplia, que faciliti la maniobra 
d'entrada i sortida a les dimensions d'una autocaravana, inclinada per dirigir les 
aigües directa i ràpidament cap a la reixa de desguàs, així com resistent per suportar 
el pas del vehicle en la maniobra (uns 4.000 kg). 

 
2. Sistema de buidatge d'aigües negres 

  
Els tancs o "cassetes" que recullen les aigües negres (aigües fecals) disposen d'un 
tub giratori pel que s'aboquen al desguàs corresponent, i que ha d'estar connectat 
amb una fossa sèptica o el clavegueram. Per a la seva neteja convé tenir a prop 
una aixeta d'aigua corrent, diferent del de la presa d'aigua neta. 
 
Si bé hi ha diferents possibilitats per a la seva evacuació, n'hi ha prou amb un simple 
embornal, un desguàs de PVC o un buit en la mateixa reixa d'aigües grises o en 
una arqueta independent en la proximitat d'una aixeta. Donades les característiques 
de les aigües negres pel que fa a olor i presència de residus sòlids, convé que el 
lloc d'evacuació disposi d'una tapa o una reixa convenientment adaptada, 
especialment en aquells llocs amb temperatures elevades durant l'estiu. 

   
3. Presa d'aigua potable 

 
Consisteix en un simple aixeta d'aigua acabat en rosca convencional per poder 
acoblar una mànega. Es recomana que l'aixeta disposi d'un temporitzador per evitar 
la despesa innecessària d'aigua. Les preses d'aigua poden ser gratuïtes o de 
pagament, i funcionar amb monedes o fitxes. 

 
4. Recollida de residus sòlids domèstics 

  
Les autocaravanes solen incorporar una galleda d'escombraries, tot i que les seves 
dimensions són reduïdes. Es aconsellable disposar de contenidors d’escombraries 
en zona propera per a poder realitzar el buidat de les mateixes. 

  
 
Els espais destinats als autocaravanes són un lloc idoni per incorporar panells informatius 
sobre el municipi i el territori circumdant. La seva funció consisteix a orientar el nouvingut i 
indicar-li, mitjançant mapes i plànols, on es troben els punts d'interès cultural i històric, els 
espais comercials i d'oci, així com les normes d'ús i conducta amb relació a l'àrea de servei . 
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Nomes d'ús i conducta i recomanacions habituals per als autocaravanistes 
 

1. L'estacionament màxim permès és de 48 hores. 
2. Queda prohibit treure de l'autocaravana qualsevol element com cadires, taules, 

barbacoes, tendal, tendal, etc., així com les potes estabilitzadores, ja que això serà 
considerat com "acampada". 

3. L'àrea s'ha de mantenir en perfecte estat de neteja. 
4. Quan s'utilitzi el sistema d'ompliment i buidatge de residus líquids, no vessar fora de 

la pileta. 
5. Està prohibit rentar vehicles a l'àrea de servei. 
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44. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 

Per tal d’adequar l’aparcament de vehicles actual ubicat al Passeig de l’1 d’octubre en ubicació 
tal com es pot apreciar als plànols adjunts i la imatge següent es preveuen les actuacions que 
es detallen a continuació. 

BORN DE SERVEI EURO-RELAIS JUNIOR ACER INOXIDABLE

Es preveu la instal·lació d’un born de servei per al buidat d’aigües negres, grises i presa d’aigua 
potable del tipus EURO-RELAIS JUNIOR D’ACER INOXIDABLE per a dos vehicles, les 
característiques del born esmentat són les següents: 

CARACTERÍSTIQUES      JUNIOR 2 VEHICLES INOX 
Material           ACER INOXIDABLE 
Aixeta aigua potable 2 
Aixeta esclarit WC 1 
Preses electricitat europees 2 
Buidat WC amb esclarit 1 
Buidat aigües grises 1 
Kit anti glaçades 1 
Il·luminació crepuscular automàtica 1 
Moneder per a monedes 2 vehicles  1 
REFERENCIA                    ERJX2AP 
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SENYALITZACIÓ 

Es preveu la senyalització dels tres aparcaments previstos amb el pintat de les zones d’aparcament 
i la incorporació de dos senyals indicadors de l’aparcament d’acord a indicacions en plànols. 

INSTAL·LACIONS 

Es preveu la connexió dels borns de servei a les següents xarxes de la població: 
 
-  A la  xarxa d’aigua potable de la població tal com es pot apreciar als plànols adjunts amb 

conducte de polietilè de 25 mm de diàmetre i incorporació de sistema antiretorn, filtre i 
comptador ubicat en armariet d’acord a indicacions del servei d’aigües de Puig-reig. 
 

- A la xarxa de sanejament de la població tal com es pot apreciar als plànols adjunts amb 
conducte de PVC de 125 mm de diàmetre. 
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Total u............: 1,000

Pressupost area de servei autocaravanes Puig-reig Pàgina 1
Pressupost parcial nº 1 Born de servei

Comentari P.ig. Llarg Ample Alt Subtotal Total



Total u............: 1,000

Total u............: 2,000

Pressupost area de servei autocaravanes Puig-reig Pàgina 2
Pressupost parcial nº 2 Senyalització

Comentari P.ig. Llarg Ample Alt Subtotal Total



Total m............: 5,000

Total m2............: 4,000

Total u............: 1,000

Total u............: 2,000

Total u............: 1,000

Total u............: 1,000

Total m............: 8,000

Total t............: 2,000

Total u............: 1,000

Total u............: 1,000

Pressupost area de servei autocaravanes Puig-reig Pàgina 3
Pressupost parcial nº 3 Instal·lacions

Comentari P.ig. Llarg Ample Alt Subtotal Total
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1.1 EQM3U030 u Born de servei prefabricat per al buidat d’aigües negres, grises i presa
d’aigua potable del tipus EURO-RELAIS JUNIOR 2 VEHICLES INOXIDABLE o
similar equivalent, les característiques del born esmentat són les
següents:

Fabricació en acer inoxidable.

MaterialACER INOXIDABLE
Aixeta aigua potable     2
Aixeta esclarit WC     1
Preses electricitat europees 2
Buidat WC amb esclarit     1
Buidat aigües grises     1
Il·luminació crepuscular automàtica1
Kit antiglassades            1
Moneder per a monedes 2 vehicles 1 (ref.  ERME2)

REFERENCIAERJX2AP

Inclou tots els materials i elements accessoris per a la seva
instal·laicó, connexió i col·locació. Totalment col·locat, instal·lat i
comprovat.
Total u ............: 1,000 6.072,25 6.072,25

Pressupost area de servei autocaravanes Puig-reig Pàgina 1
Pressupost parcial nº 1 Born de servei

Codi U Denominació Amidament Preu Total



2.1 FBATU010 u Premarcatge i pintat de zones d'aparcament de dimensions segons plànols
de projecte, amb pintura de poliuretà, amb mitjant manuals
Total u ............: 1,000 265,86 265,86

2.2 FQZAU050 u Pal i senyalització zona d'aparcament de dimensions d'acord a projecte
amb base de formigó, amb tots els equips.
Total u ............: 2,000 240,98 481,96

Pressupost area de servei autocaravanes Puig-reig Pàgina 2
Pressupost parcial nº 2 Senyalització

Codi U Denominació Amidament Preu Total



3.1 FFB25355 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa
Total m ............: 5,000 3,38 16,90

3.2 E9E13214 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt,
sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland
Total m2 ............: 4,000 24,43 97,72

3.3 EJMAU010 u Armari de formigó amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador
d´aigua, de 800x600x300 mm, instal·lat sobre vorera
Total u ............: 1,000 249,13 249,13

3.4 EN1153L0 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4'', de 10 bar
de pressió nominal, de llauto, muntada superficialment
Total u ............: 2,000 11,06 22,12

3.5 ENE15200 u Filtre colador de 3/4´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, de bronze i muntat roscat
Total u ............: 1,000 21,50 21,50

3.6 EN815427 u Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de
16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment
Total u ............: 1,000 22,77 22,77

3.7 ED7FP264 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb
pressió, de DN 125 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre
solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub
Total m ............: 8,000 44,87 358,96

3.8 F9H17112 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa
S-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 96 % de l'assaig marshall
Total t ............: 2,000 55,21 110,42

3.9 EJM15020 u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C,
calibre nominal 20 mm, cabal nominal 2,5 m3/h, pressió nominal 10 bar,
amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per
a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a
un ramal
Total u ............: 1,000 118,32 118,32

3.10 XPAUU001 u Partida alçada justificar connexió a escomeses d'aigua i sanejament
Total u ............: 1,000 466,38 466,38

Pressupost area de servei autocaravanes Puig-reig Pàgina 3
Pressupost parcial nº 3 Instal·lacions

Codi U Denominació Amidament Preu Total



Pressupost d'execució material

1. Born de servei ....................................… 6.072,25
2. Senyalització .....................................… 747,82
3. Instal·lacions ....................................… 1.484,22

Total: 8.304,29

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de VUIT MIL
TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS.



RESUM
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1 Born de servei ..........................................................… 6.072,25
2 Senyalització ...........................................................… 747,82
3 Instal·lacions ..........................................................… 1.484,22

Pressupost d'execució material 8.304,29
13% de despeses generals 1.079,56
6% de benefici industrial 498,26

Suma 9.882,11
21% IVA 2.075,24

Pressupost d'execució per contracta 11.957,35

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de ONZE MIL NOU-CENTS
CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS.

Projecte: Pressupost area de servei autocaravanes Puig-reig

Capítol Import
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Advertència:

Oficial 1a paleta
Manobre

Retroexcavadora amb martell trencador

Born de servei EURO-RELAIS JUNIOR 2 VEHIC…

Oficial 1a pintor
Ajudant pintor

Esmalt poliuretà,un compon.

Oficial 1a
Manobre

Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Pal i senyalització zona d'aparcament

Pressupost area de servei autocaravanes Puig-reig Pàgina 1Pressu



Oficial 1a muntador
Ajudant muntador

Tub PE PE 40,DN=25mm,PN=6bar,sèrie SDR 11…
Accessori p/tubs PE baixa dens.DN=25mm, p…
Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens.DN=25mm…

Oficial 1a paleta
Manobre
Manobre especialista

Formigonera 165l

Aigua
Sorra pedra granit.p/morters
Sorra pedra granit. 0-3,5 mm
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,…
Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu alt

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador

Armari de formigo,perímetre norm.,p/compt…

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador

Vàlvula comporta+rosca DN=3/4'',PN=10bar,…

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador

Filtre colador rosca,DN=3/4´´,PN=10bar,br…

Pressupost area de servei autocaravanes Puig-reig Pàgina 2Pressu



Oficial 1a muntador
Ajudant muntador

Vàlvula clap.+rosca,DN=3/4´´,PN=16bar,bro…

Oficial 1a paleta
Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador
Manobre

Retroexcavadora petita
Picó vibrant,plac.30x33cm

Sorra pedra calc. 0-3,5 mm
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
Tub PVC-U paret massissa,sanejam.pressió,…
Accessori genèric p/tub PVC,D=125mm
Element munt. p/tub PVC,D=125mm

Oficial 1a d'obra pública
Manobre

Corró vibratori autopropulsat,12-14t
Estenedora p/paviment mescla bitum.
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic

Mescla bitum.cont.calent S-12,granulat gr…

Oficial 1a lampista
Ajudant lampista

Compta.aigua electr. p/aigua freda,classe…

Partida alçada justificar connexió a esco…

Pressupost area de servei autocaravanes Puig-reig Pàgina 3Pressu
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SITUACIÓ 

Josep Vargas Oliva
Enginyeria d'instal·lacions
630 911 237
josep.vargas@cetim.cat

 AUTOCARAVANES AL PASSEIG DE L'1r D'OCTUBRE DE PUIG-REIG
PROJECTE PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UN ÀREA DE SERVEI PER A

GENERAL PL01

JOSE 
VARGAS 
OLIVA

Firmado digitalmente por JOSE 
VARGAS OLIVA 
Nombre de reconocimiento (DN): 
c=ES, ou=Vegeu https://www.aoc.cat/
CATCert/Regulacio, sn=VARGAS 
OLIVA, givenName=JOSE, 
serialNumber=39333412P, cn=JOSE 
VARGAS OLIVA 
Fecha: 2019.10.03 09:37:03 +02'00'



EMPLAÇAMENT

Josep Vargas Oliva
Enginyeria d'instal·lacions
630 911 237
josep.vargas@cetim.cat

 AUTOCARAVANES AL PASSEIG DE L'1r D'OCTUBRE DE PUIG-REIG
PROJECTE PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UN ÀREA DE SERVEI PER A

PL02

JOSE 
VARGAS 
OLIVA

Firmado digitalmente por JOSE 
VARGAS OLIVA 
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, 
ou=Vegeu https://www.aoc.cat/
CATCert/Regulacio, sn=VARGAS OLIVA, 
givenName=JOSE, 
serialNumber=39333412P, cn=JOSE 
VARGAS OLIVA 
Fecha: 2019.10.03 09:38:08 +02'00'



UBICACIÓ

Josep Vargas Oliva
Enginyeria d'instal·lacions
630 911 237
josep.vargas@cetim.cat

Avinguda 1r d'octubre

Ca
rre

r G
iro

na

PL03

Carr
er 

Barc
elo

na

Avinguda 1r d'octubre

 AUTOCARAVANES AL PASSEIG DE L'1r D'OCTUBRE DE PUIG-REIG
PROJECTE PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UN ÀREA DE SERVEI PER AJOSE 

VARGAS 
OLIVA

Firmado digitalmente por JOSE 
VARGAS OLIVA 
Nombre de reconocimiento (DN): 
c=ES, ou=Vegeu https://www.aoc.cat/
CATCert/Regulacio, sn=VARGAS 
OLIVA, givenName=JOSE, 
serialNumber=39333412P, cn=JOSE 
VARGAS OLIVA 
Fecha: 2019.10.03 09:38:41 +02'00'



FOTOGRAFIES

Josep Vargas Oliva
Enginyeria d'instal·lacions
630 911 237
josep.vargas@cetim.cat

DE LA ZONA AFECTADA PL04
 AUTOCARAVANES AL PASSEIG DE L'1r D'OCTUBRE DE PUIG-REIG
PROJECTE PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UN ÀREA DE SERVEI PER AJOSE 

VARGAS 
OLIVA

Firmado digitalmente por JOSE 
VARGAS OLIVA 
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, 
ou=Vegeu https://www.aoc.cat/
CATCert/Regulacio, sn=VARGAS OLIVA, 
givenName=JOSE, 
serialNumber=39333412P, cn=JOSE 
VARGAS OLIVA 
Fecha: 2019.10.03 09:39:20 +02'00'
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DISTRIBUCIÓ APARCAMENTS

Josep Vargas Oliva
Enginyeria d'instal·lacions
630 911 237
josep.vargas@cetim.cat

I INSTAL·LACIONS PL05
 AUTOCARAVANES AL PASSEIG DE L'1r D'OCTUBRE DE PUIG-REIG
PROJECTE PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UN ÀREA DE SERVEI PER AJOSE 

VARGAS 
OLIVA

Firmado digitalmente por JOSE VARGAS 
OLIVA 
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, 
ou=Vegeu https://www.aoc.cat/
CATCert/Regulacio, sn=VARGAS OLIVA, 
givenName=JOSE, 
serialNumber=39333412P, cn=JOSE 
VARGAS OLIVA 
Fecha: 2019.10.03 09:39:53 +02'00'
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DETALL DE L'APARCAMENT

REIXA
AIGÜES GRISES

(ubicació depenen de
plaça d'aparcament)

ÀREA DE SERVEIS

PER A

AUTOCARAVANES

1,
35

0,90

SENYAL INDICADOR BORN EURO-RELAIS JUNIOR INOX

1,
17

0,
20

1,54

1,
34

DETALL 

Josep Vargas Oliva
Enginyeria d'instal·lacions
630 911 237
josep.vargas@cetim.cat

APARCAMENT PL06
 AUTOCARAVANES AL PASSEIG DE L'1r D'OCTUBRE DE PUIG-REIG
PROJECTE PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UN ÀREA DE SERVEI PER A

888888888888
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JOSE 
VARGAS 
OLIVA

Firmado digitalmente por JOSE 
VARGAS OLIVA 
Nombre de reconocimiento (DN): 
c=ES, ou=Vegeu https://www.aoc.cat/
CATCert/Regulacio, sn=VARGAS 
OLIVA, givenName=JOSE, 
serialNumber=39333412P, cn=JOSE 
VARGAS OLIVA 
Fecha: 2019.10.03 09:40:22 +02'00'
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