PROJECTE CONSTRUCCIÓ DE CARRIL BICI A L’AV. DOCTOR FLEMING ENTRE
C. MAGÍ MORERA I C. ALCALDE PUJOL. FASE 2
TIPUS D’OBRA:

URBANITZACIÓ – ACCESSIBILITAT – CARRIL BICI
L’objectiu del projecte és construir la fase 2 del carril bici entre el Passeig
de Ronda i c. Alcalde Pujol. Aquest nou tram és clau en la connectivitat de
l’eix nord-sud.
La secció de l’avinguda Doctor Flemig, en aquest àmbit consta de dues
calçades (una per cada sentit de trànsit) separades per un passeig central
que disposa d’una calçada amb aparcament a banda i banda.
El carril bici passarà per la calçada del costat de l’estadi de futbol.

OBJECTIU OBRA:

La nova via ciclista està segregada del trànsit motoritzat i respecte dels
vianants. Per tant es classifica com a carril bici. En els dos subtrams al
costat del carril bici hi ha arbrat existent que fa més confortable el seu ús.
Es separarà del trànsit de vehicles mitjançant peces separadores. En els
trams on el carril bici creua la calçada anirà pintat amb color vermell. La
pintura serà de dos components en fred de llarga durada i incorporació
d’antilliscant i amb la seva corresponent senyalització horitzontal.
S’adaptaran les voreres dels diferents punts per on transita el carril bici
amb els rebaixos corresponents i delimitació del carril bici per tal que en
aquests punts l’espai estigui ben distribuït. Allà on s’enderroca la vorada
existent per posar el carril bici a cota de la calçada, la reposició del
paviment es farà amb formigó.

TÈCNIC
MUNICIPAL
RESPONSABLE:

Noemi Collado Santolaria

CONTRACTISTA/ES
RESPONSABLES:
PERÍODE
D’EXECUCIÓ:

2 mesos
Tot el carril bici tindrà una amplada de 2.50 m i 344 m de longitud.
L’obra es pot dividir en tres subtrams:


DESCRIPCIÓ DELS
TREBALLS:




Subtram 1. L’aparcament existent en bateria es passarà a filera i
s’aprofitarà aquest espai pel carril bici
Subtram 2. Es tanca al trànsit de vehicles i es segrega un espai per
ús de la bicicleta.
Subtram 3. Connexió amb carril bici existent a través de la vorera.

PLANTA D’ACTUACIONS

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA

23.248,83 €

