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--------------------------------------------------------------AMPLIACIÓ VORERES
del CARRER RAMON MUNTANER
entre FRANCESC ARTAU i PARE COLL
NOM BARRI: SANT NARCÍS
---------------------------------------------------------------

NOM BARRI: SANT NARCÍS
Quantitat assignada al barri: 51.510,33 €
PROPOSTA VEÏNAL:
Ampliació de voreres del carrer Ramon Muntaner, entre l’encreuament
del carrer Francesc Artau i el carrer Pare Coll.
LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA:

RESPOSTA TÈCNICA:
Es contempla portar a terme l’ampliació de les voreres del carrer Ramon
Muntaner del tram proposat.
L’ampliació de les voreres, es faria a tots dos laterals, a fi d’obtenir
voreres de 2,30 m d’amplada. Aquest fet comporta una reducció de
l’amplada de la calçada, que quedarà configurada de la següent
manera: un sol sentit de circulació com en l’actualitat, però amb una
sola banda d’aparcament situada en el lateral dret, en el sentit de
circulació.
Aconseguint així, una secció definitiva de 2,30m (vorera imp.)+2,00m
(aparcament)+3,40m (sentit circulació)+2,30m (vorera parells)=10,00 m.
Total ampliació voreres C/. Ramon Muntaner
entre FRANCESC ARTAU i PARE COLL (IVA inclòs) = ...................51.500,00 €

-------------------------------------------------------------------------* En el cas que aquest projecte surti votat com a segona opció, només
s’executarà l’ampliació de la vorera Sud, (núms. Imparells)
Aquesta ampliació al costat sud (núm. imparells) la vorera passarà de
1,15 m d’amplada que té actualment als 2,30 m proposats. Amb
aquesta actuació millorarem l’accessibilitat immediata de l’esmentada
vorera.
Cal dir que l’ampliació suposarà l’eliminació de la filera d’aparcaments
de la banda dreta del carrer.
Aquesta solució, s’ha pensat de manera que algun altre dia es pugui
executar la ampliació de l’altre costat de vorera, amb les mateixes

mides i permetent una circulació d’un sentit i un cordó d’aparcament al
costat que sigui convenient.
Així doncs, la secció futura definitiva seria de 2,30m (vorera imp.)+2,00m
(aparcament)+3,40m (sentit circulació)+2,30m (vorera parells)=10,00 m.
La secció d’aquesta ampliació dels núms. Imparells, seria de 2,30m
(vorera imp.)+4,75m (sentit circulació)+1,85 (aparcament)+1,10m (vorera
parells)=10,00 m.
Ampliació vorera sud (núms. Imparells)........................... =26.250,00 €
Ampliació vorera nord (núms. parells).............................. =25.250,00 €
Total ampliació voreres C/. Ramon Muntaner
entre FRANCESC ARTAU i PARE COLL...............................=51.500,00 €

