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URBANITZACIÓ CARRER 
ESGLÈSIA

(ARENYS DE MAR)
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DESCRIPCIÓ DE LES 
OBRES
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AMBIT ACTUACIÓ
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PARTIDES A EXECUTAR.

• ENDRROCS
• MOVIMENT DE TERRES
• PAVIMENTS
• SANEJAMENT
• AIGÜES PLUVIALS
• AIGUA POTABLE
• XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC
• XARXA TV I TELEFONIA
• BAIXA TENSIÓ
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DURADA DE LES OBRES : 5 MESOS
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TIPUS DE PAVIMENTS
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SEGURETAT I SALUT : SENYALITZACIÓ
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DESCRIPCIÓ EMPRESA

• Incunart es una empresa familiar de segona generació, ubicada actualment a la població de 
Santa Susanna (Maresme) , dedicada a la OBRA PÚBLICA I A LES INSTAL·LACIONS.. 

• L’empresa INCUNART, S.A. neix com empresa el maig de 1986 a partir de la fusió de dues 
empreses de instal·lacions a nivell local a les poblacions de Pineda de mar i Sant Cebrià de 
Vallalta (maresme). Aquestes empreses estaven dedicades a les instal·lacions elèctriques, 
conducció d’aigües i gas des de feia vint-i-cinc anys. Ampliant aquestes activitats a la construcció
i l’obra publica.

• Això va fer que actualment l’empresa es fonamenti sobre 4 grans eixos:
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SECTORS

ENERGIES RENOVABLES

INSTAL.LACIONS (Industrials i domèstiques)

XARXES ELÈCTRIQUES

OBRA CIVIL 
EDIFICACIÓ PÚBLICA
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• Obra civil
– Urbanitzacions
– Passeres
– pavimentacions , 
– endegaments de rieres 

• Construcció.
– Ajuntaments 
– Llar d’infants 
– Poliesportius 
– Piscines...

• instal·lacions
industrials i domèstiques 
(electricitat, il·luminació, aigua, gas , 
calefacció i climatització, instal·lacions 
petrolíferes....)

• Xarxes elèctriques
Xarxes de distribució de mitja i baixa 
tensió.
Enllumenats públics. 
Centres de transformació. 

• Estudi i execució d’energies 
renovables i domòtica. 
Energia Solar.
Biomassa. 
Geotèrmia.
Domòtica 
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GESTIÓ DE LA QUALITAT

• Incunart ha implantat i aplica el sistema de gestió de la qualitat UNE ISO 
9001:2000. la finalitat del qual es millorar organitzativament, fent que sigui 
una millora contínua, amb la finalitat de donar un servi de qualitat i amb 
l’objectiu final de satisfer al consumidor. 

• Incunart ha implantat i aplica el sistema de gestió de la qualitat UNE ISO 
14001. en medi ambient.

• Incunart està implantant el sistema de gestió en prevenció de riscos 
laborals , OSHAS 18001. 
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ALGUNES OBRES EXECUTADES


