
 

 
 
 
 
 

 

AJUNTAMENT DE GIRONA 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2018 

Servei Responsable: Mobilitat 

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

NOM PROJECTE: Carril bici al carrer Santa Eugènia en 

el tram comprès entre la rotonda de Santa Eugènia i el 

Centre Cívic Can Ninetes. 

NOM BARRI: Santa Eugènia i Can Gibert 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

 

PROPOSTA VEÏNAL: 

Des de Can Ninetes fins a la rotonda del carrer Josep Tarradellas hi ha 

tres carrils de circulació (dos d'entrada i un de sortida) i la proposta és 

suprimir-ne un dels de "entrada", i repintar la calçada amb carril bici a 

dreta i esquerra. Amb un sol carril diuen que s'aconseguirà reduir la 

velocitat dels vehicles a motor del carrer. La proposta seria similar a la ja 

realitzada al "nou pont" que va de l'hospital Josep Trueta a Pedret. 

Persona de contacte: Josep Sau Solés 

 

LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA: 

La proposta veïnal se situa al sistema viari del carrers de Santa Eugènia 

en el tram comprès entre la rotonda de Santa Eugènia i el centre Cívic 

de Can Ninetes. 

 

INFORME TÈCNIC: 

El carril bicicleta que es proposa requereix de l’eliminació d’1 dels carrils 

de circulació sentit Centre Ciutat, actualment hi ha 2 carrils sentit centre 

ciutat i 1 carril sentit Salt. 



 

 

Eliminar 1 dels carrils de circulació sentit centre ciutat implicaria reduir a 

la meitat la capacitat de buidatge al semàfor per accedir a la rotonda 

de Santa Eugènia. La capacitat de les vies on es proposa senyalitzar el 

carril bicicleta és propera a la saturació. Per tant, caldria realitzar un 

estudi de trànsit per a conèixer les afectacions al sistema viari i en 

concret al carrer de Santa Eugènia i a la cruïlla de la rotonda de Santa 

Eugènia. 

 

Tanmateix hi ha altres necessitats en l’àmbit de la mobilitat que cal tenir 

en compte: 

- la construcció de carril bicicleta a l’avinguda Tarradellas de la 

Santa Eugènia fins a l’escola Maristes, per enllaçar amb el carril 

bicicleta actual.  

- la necessitat de garantir la puntualitat de les línies de transport 



 

públic.  

Tot això cal analitzar en un estudi de trànsit. 

 

Es proposa: 

 

1. Encarregar un estudi de trànsit per conèixer les  afectacions al sistema 

viari i alternatives : 3.630 eur. 

2. Redactar el projecte d’obra per a realitzar un carril bici al carrer Santa 

Eugènia entre el carrer Güell i Can Ninentes i a l’avinguda Tarradellas 

des del carrer Santa Eugènia i l’escola dels Maristes. 

 

 

 

PRESSUPOST ACTUACIÓ: 

 

Estudi de trànsit: 3.630 € 

Projecte d’obra carril bici  22.617 eur 

 

Estudi de trànsit + projecte d’obra = 26.230 eur. 

 

 


