
 

 
 
 
 
 

 

AJUNTAMENT DE GIRONA 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2019 
Servei Responsable: Mobilitat i Via Pública 

Altres serveis que hi col·laboren: 
--------------------------------------------------------------- 

NOM PROJECTE: Zona verda d'aparcament al Barri Vell 

NOM BARRI: Barri Vell 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOM BARRI: Barri Vell  

Quantitat disponible al barri: 75.650,01 € 

PROPOSTA VEÏNAL: 
Demanen fer zona verda d'aparcament carrer Calderers -La Barca - Plaça Sant Feliu -
Plaça Sant Pere - Pujada Rei Marti - Jaume Pons i Martí. Hi ha un clar i evident problema 
d'aparcament al Barri Vell. La gent ve a aparcar el cotxe durant tota la setmana, tant 
de la Universitat com veïns de Montjuïc. Fent que el comerç de la zona es vegi afectat 
doncs mai hi ha lloc per aparcar i a més una vigilància exhaustiva de la Policia 
municipal.  
 

LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA: 

(es pot adjuntar mapa localització) 
 

 
 



 

INFORME TÈCNIC: 

 
L’aparcament denominat “zona verda” és un estacionament amb horari limitat amb 

preferència per a veïns. Forma part del servei públic d’estacionament amb horari limitat 

que hi ha a la ciutat de Girona que engloba les zones anomenades blaves i verdes.  

 

L’establiment i modificació d’un servei públic ha ser justificat mitjançant un estudi que 

analitzi l’interès general en l’àmbit econòmic, social i mediambiental, entre altres. Les 

dues zones verdes de la ciutat varen ser estudiades i proposades en el marc de la 

redacció del Pla de Mobilitat Urbana de Girona aprovat el 15 de desembre de 2014.   

 

L’estudi d’ampliació determinarà l’àmbit de la zona regulada i els beneficiaris.  Us cop 

es disposi del projecte es coneixerà l’import de l’ampliació i s’ha d’aprovar l’ampliació 

del servei.  

 

Estudi i projecte d'ampliació servei d'estacionament amb horari limitat àmbit Barri Vell 
nord 

Àmbit d'actuació  Valoració econòmica 
(IVA exclòs) 

IVA  Valoració 
econòmica (IVA 
inclòs) 

Anàlisi de demanda i oferta 
d'estacionament en l'àmbit de l'estudi 

2.280,00 478,80  2.758,80

Diagnosi i proposta de l'àmbit de 
regulació de l'estacionament amb horari 
limitat 

1.100,00 231,00  1.331,00

Memòria Justificativa  550,00 115,50  665,50

Projecte d'ampliació d'establiment, 
pressupostos i plànols 

3.520,00 739,20  4.259,20

Total  7.450,00 1.564,50  9.014,50
 

 

PRESSUPOST ACTUACIÓ: 

 

Pressupost estudi i redacció del projecte : 9.014,50 €. 
 


