
 

 
 
 
 
 

 

AJUNTAMENT DE GIRONA 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2015 
Servei Responsable: Mobilitat 

Altres serveis que hi col·laboren: 

 

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

NOM PROJECTE: Instal·lar un semàfor i senyalització 

horitzontal per pacificar el trànsit al carrer de 

Palafrugell 

NOM BARRI: Pedret 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOM BARRI: Pedret 

Quantitat assignada al barri: 32.406 € 
 

PROPOSTA VEÏNAL: 

 
Sistema per pacificar el trànsit i que els cotxes redueixin la velocitat al pas de 
vianants del c. Palafrugell, a l’alçada aproximada del número 2, ja que els 
cotxes no s’aturen i es perillós. 

 

LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME TÈCNIC: 

 
Els veïns del carrer Palafrugell sol·liciten incrementar la seguretat del pas de 
vianants situat davant el número 2 i reduir la velocitat dels vehicles que circulen 
per aquesta via. 
 
El carrer Palafrugell, en el pla de mobilitat, es considera via bàsica d’accés a la 
ciutat i la  intensitat mitja diària de vehicles és superior a 4.000 segons les dades 
del Pla de Mobilitat urbana. 
 
Pel que fa l’ordenació actual del carrer Palafrugell, aquesta mesura uns 10 
metres de vorada a vorada i els vehicles estacionen en un dels costats del carrer. 
 
Segons el Pla Local de Seguretat viària, la xarxa bàsica es composa per vies que 
connecten la ciutat amb l’entorn, les vies d’accés amb els punts d’atracció de la 
ciutat i aquests diferents punts entre si. 
 
A les vies bàsiques cal assegurar els passos de vianants, instal·lant semàfors. Per 
altra banda, la coordinació de les fases semafòriques permet regular la velocitat 
mitja de circulació dels vehicles. 
 
Es proposa instal·lar un nou semàfor al pas de vianants del carrer Palafrugell 
número 2 per a garantir les condicions de seguretat dels vianants. Aquest semàfor 
es coordinaria amb l’existent a la Ronda Pedret amb la finalitat de regular les 
velocitats dels vehicles que circulen per aquesta via. 
 
Una segona mesura de pacificació del trànsit de vehicles al carrer Palafrugell i 
practicada com a mesura pacificadora, és reduir el nombre de carrils de 
circulació de 2 a 1, i senyalitzar una franja d’estacionament de vehicles al costat 
dret. Amb aquesta mesura se senyalitzen 30 noves places d’estacionament. 
 
INSTAL·LAR UN NOU SEMÀFOR 
Instal·lar un nou semàfor al carrer Palafrugell per millorar la seguretat del pas de 
vianants requereix: 
Primer – treballs de canalització de la xarxa de subministrament i control del 
semàfor des del carrer Palamós. 
Segon – muntar un bàcul, una columna semafòrica i les òptiques corresponents. 
Tercer – muntar un regulador semafòric i un armari de comptador. 
Quart – programar les fases semafòriques. 
 
SENYALITZAR EL PAS DE VIANANTS 
Per adequar les marques viàries el pas de vianants del carrer Palafrugell 2 es 
necessari: 
Primer – fresar les franges dels passos de vianants actuals i la línia d’aturada. 
Segon – repintar a tacs els passos de vianants i la línia d’aturada. 



 

 
SENYALITZAR EL CARRER PALAFRUGELL  
Reordenar els estacionaments i carrils de circulació del carrer Palafrugell 
requereix: 
Primer – fresar marques viàries longitudinals. 
Segon – pintar les marques viàries d’estacionaments de vehicles i la regulació de 
prioritats entre els vehicles que accedeixen des del carrer Pedret. 
Tercer – retirar plantes arbustives del carrer Palafrugell per a facilitar l’accés als 
vehicles estacionats. 
Quart – adequar la senyalització vertical de vehicles del carrer Palafrugell. 
 
 

 

PRESSUPOST ACTUACIÓ: 

 

 

Instal·lar un nou semàfor: 20.582,54 € 

Treballs d’adequació de l’espai verd:  1.000 € 

Senyalització horitzontal: 2.200 € 

Pacificar + semàfor al carrer Palafrugell:  23.782,54 € IVA inclòs.  
 


