AJUNTAMENT DE GIRONA
PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2018
Servei Responsable: Urbanisme

--------------------------------------------------------------Millora de la viabilitat al carrer Enderrocades entre els
carrers del Taquígraf Martí i del Carme
NOM BARRI: CARME – VISTA ALEGRE
---------------------------------------------------------------

NOM BARRI: CARME – VISTA ALEGRE
-----------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA VEÏNAL:
MILLORA DE LA VIALITAT al c. ENDERROCADES
El carrer d'Enderrocades presenta una sèrie de problemes a nivell viari. Amb
el temps s’ha convertit en una de les vies de sortida del Barri Vell i de Vista
Alegre en direcció a Cassà/Sant Feliu de Guíxols. Sovint està col·lapsat pels
vehicles aparcats sobre una vorera que no fa ni un metre i per la pròpia
densitat del trànsit del carrer. Fa un parell d’anys s’hi varen posar pilones,
però segueix sense resoldre’s el tram baix del carrer, tocant al carrer del
Carme. Es demana que l’Àrea d’Urbanisme faci una proposta que pugui
ser efectiva, ja sigui eixamplant la vorera o posant pilones mòbils o altres
elements dissuasius.
LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA:

INFORME TÈCNIC:
El carrer d'Enderrocades té una amplada total aproximadament de 6
metres, amb dues voreres força estretes, amb una amplada aproximada
també al voltant dels 75 cm, quedant doncs una calçada de mida 4,40 m.
S’ha previst realitzar una ampliació de la vorera nord, de tal manera
que aquesta es pugui realitzar en diferents trams. Un tram previst és el
definit com a tram 1, comprès entre el c. del Carme fins a l’encreuament del
c. de Taquígraf Martí i el tram 2, comprès entre l’encreuament del c.
de Taquígraf Martí fins al c. de Julià de Chía.

Tram 1, que va des del c. del Carme fins a l’encreuament del c. de Taquígraf
Martí.
Aquest tram actualment té una vorera de 75 cm, que s’ampliaria fins a 1,80
m per fer-la accessible segons l’ordre VIV 561/2010, que marca les
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i
utilització dels espais públics urbanitzats.
El primer tram fa aproximadament 65 m de llargària i amb aquesta ampliació
la calçada passaria a tenir una amplada aprox. de 3,20 m i no permetria
l’estacionament ni parada de cap vehicle.

PRESSUPOST ACTUACIÓ Tram 1:
TOTAL (IVA inclòs) = 31.800,00 €

