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1. OBJECTIUS DE L’ESTUDI
L’objecte del present estudi és l’establiment i definició d’itineraris per a vianants entre
l’avinguda s’Agaró i el passeig Marítim per dins del barri de la Pineda (veieu àmbit
d’estudi a la figura adjunta). Aquests itineraris no necessàriament han de ser carrers
exclusius per a vianants, però sí que hauran de maximitzar el confort i seguretat
d’aquests.

Àmbit d’estudi delimitat en groc.

Els itineraris per a vianants es configuraran a través de transformacions soft, és a dir,
que no impliquin obres. En concret les actuacions es basaran fonamentalment en:


Canvis de sentits de circulació, per reduir el trànsit en els itineraris prioritaris per a
vianants



Mobiliari urbà sobre la calçada per transformar l’espai que avui s’atorga exclusivament
als vehicles privats en un espai de cohabitació amb preferència vianants, o en un
espai exclusiu de vianants (vorera).



Pintura a la calçada per transformar l’asfalt i canviar la percepció d’un espai que
pertany al món del vehicle motoritzat i la carretera a un espai que pertanyi al món urbà
i de les persones.



Senyalització vertical per reglamentar les prioritats corresponents sobre la calçada.
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Una de les principals bondats d’aquest tipus d’actuacions soft és la seva naturalesa
flexible i de ràpida implementació, cosa que permet executar tests i proves pilot,
fàcilment millorables. Així, a través d’aquestes mesures és possible avançar en un
procés de tempteig/error basat en l’experimentació i vivència dels canvis, no només per
part dels serveis tècnics, sinó també- per part de la ciutadania.

Exemples d’actuacions que creen espais d’estada sobre la calçada i adjacents a carrils de circulació, només
a través de mesures de mobiliari urbà i pintura. Fotografies de la ciutat de Nova York.

També és objectiu de l’estudi minimitzar els impactes sobre l’oferta d’aparcament en
calçada. Tot i concebre que la priorització dels vianants s’ha d’efectuar en detriment del
vehicle privat, l’estudi cerca minimitzar l’impacte en la reducció de places d’aparcament.
Per últim, cal subratllar que l’estudi s’ha realitzat amb el consens i la validació dels
tècnics de les següents àrees, amb els quals s’han mantingut reunions durant el procés
d’elaboració dels treballs:
 Urbanisme
 Policia Local
 Manteniment i serveis
 Concessionària de l’empresa de recollida d’escombraries
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2. DIAGNOSI
Els treballs de diagnosi s’han realitzat en base a les següents fonts d’informació:
 Reunions amb l’Ajuntament: s’han realitzat diverses reunions amb els serveis
tècnics municipals per tal de tractar les diferents problemàtiques identificades pels
tècnics locals.
 Anàlisi de dades i documents existents: s’ha analitzat el Pla Local de Seguretat
Viària i la planificació d’ocupació de la via pública per part de terrasses de
restauració.
 Treball de camp: el treball de camp ha servit per ampliar, complementar o
quantificar aspectes apareguts durant les reunions amb els tècnics municipals. En
concret s’ha centrat en els tres aspectes que configuren la present diagnosi i que
es desenvolupen en els apartats següents: les condicions de mobilitat dels
vianants, l’ocupació diürna de les places d’aparcament a la via pública i l’ocupació
nocturna de l’aparcament.

2.1.

Anàlisi qualitativa de la mobilitat dels vianants

Al plànol 01 es mostra l’existència d’uns trams de carrers exclusius per a vianants als
carrers Marina, Església i Llevant. A tota la resta de la trama urbana la circulació
motoritzada hi està permesa, disposant la majoria de carrers d’una secció convencional –
amb calçada i vorera segregada.
Ara bé, a les voreres de l’àmbit d’estudi existeix un incompliment generalitzat de la
normativa d’accessibilitat, observant-se amplades insuficients de voreres, ocupació de
voreres per part d’arbrat o mobiliari urbà divers (enllumenat, senyalització vertical,
contenidors, etc.), manca de guals per a vianants adaptats a les cruïlles, paviments en
mal estat de conservació, etc.
Per aquest motiu, els vianants opten en molts casos per caminar per la calçada. Aquesta
situació és possible ateses les reduïdes velocitats del trànsit motoritzat per aquests
carrers. De fet, la pròpia presència de vianants per la calçada és un element de
pacificació del trànsit per sí mateix.
En alguns casos, com a l’avinguda onze de setembre per les nits, la mobilitat de vianants
per la calçada és obligada a causa de l’aparcament il·legal sobre la vorera.
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Exemples de la mobilitat dels vianants a l’àmbit d’estudi.

2.2.

Estudi d’ocupació diürna d’aparcament

Al plànol 02 es recull l’oferta d’aparcament a la via pública dins de l’àmbit d’estudi. Ara
bé, en el marc dels treballs del present estudi es considerà necessari conèixer la
demanda d’aparcament durant un cap de setmana representatiu del mes de juliol, durant
la temporada alta turística.
Per a tal efecte, i coneixent anticipadament que l’ocupació de les places d’aparcament en
calçada dins de l’àmbit d’estudi ronda el 100%, s’acordà efectuar un treball de camp per
estudiar 11 espais diferents a l’entorn de l’àmbit d’estudi. En concret, s’estudià:


Plaça Mercè Rodoreda (dins de l’àmbit d’estudi)



Tram occidental del carrer Sant Sebastià (dins de l’àmbit d’estudi)



Solars del sector dels Estanys (4 solars)



Un tram de l’avinguda Londres i carrer Berlín



Un tram del carrer Josep M. Vila



Pàrking del Mercat



Solar del Pàrking del Mercat

6

Creació d’itineraris per a vianants entre l’Av. s’Agaró i el Pg. Marítim al barri
de la Pineda. Castell-Platja d’Aro.



Pàrking de la Plaça Europa. En aquest cas, les dades no s’obtingueren a partir del
treball de camp, sinó que foren aportades per SABA.

En aquests àmbits s’efectuà un treball de camp la tarda del dissabte 12 de juliol (de 16 a
21h) i del matí del diumenge 13 de juliol de 2014 (de 9 a 14h), consistent en quantificar el
percentatge d’ocupació de cada espai i cada 60 minuts. Els plànols 03 i 04 mostren els
resultats detallats d’aquest treball de camp.
La conclusió a extreure és que l’oferta d’aparcament arriba a absorbir l’elevada demanda
observada. En concret, la punta de màxima demanda succeeix durant els vespres dels
dissabtes (de 20 a 21h), moment en que tots els espais estudiats s’ocupen al 100%, amb
l’excepció de la plaça Europa (on resten una seixantena de places lliures) i el solar més
meridional dels Estanys (on resten un centenar de places lliures).
Des de Policia Local es considera que aquestes dades són representatives per als caps
de setmana de temporada alta, excepte l’agost. Durant l’agost aquestes dades serien
representatives dels dies feiners, essent més elevada la demanda durant els caps de
setmana –moment en que tots els espais estudiats s’ocupen al 100%.
2.3.

Estudi d’ocupació nocturna d’aparcament

Addicionalment a l’estudi d’aparcament diürn, s’acordà realitzar un estudi d’aparcament
nocturn per conèixer l’aparcament realitzat als carrers de l’àmbit d’estudi per part dels
residents.
Per a tal efecte, l’estudi es realitzà entre les 7 i les 8.30h del matí del diumenge 13 de
juliol de 2014, moment de menor demanda d’aparcament forani i quan es pot suposar
que els cotxes estacionats són fonamentalment dels residents.
Els resultats d’aquest treball de camp es mostren detalladament al plànol 05, observantse que pràcticament tot l’àmbit d’estudi ronda el 100% d’ocupació, amb poques
excepcions.
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3. PROPOSTES
3.1.

Justificació dels itineraris prioritaris per a vianants

L’elecció dels itineraris prioritaris per a vianants que enllacen l’avinguda s’Agaró amb el
passeig Marítim s’ha realitzat tenint en compte:


Atractiu de les plantes baixes, evitant carrers amb única presència de murs i tanques
de residències i cercant aquells carrers on hi ha una certa activitat econòmica a la
planta baixa. La presència d’activitat en planta baixa és un atractiu importantíssim
per a la mobilitat a peu.



Connexió directa amb la platja, evitant carrers que fan certa corba i no hi arriben
directament.



Equidistància entre els diferents eixos, evitant que es concentrin en carrers contigus.



En última instància (i el darrer criteri en importància), s’ha considerat el nombre de
places d’aparcament que caldria suprimir a cada vial escollit per realitzar les
transformacions en favor dels vianants.

En base a aquests criteris, l’elecció de carrers ha estat la següent (veieu plànol 06):


Carrer de Marina



Carrer Pineda de Mar



Avinguda de la Pau



Avinguda Costa Brava



Carrer de Girona (a estudiar en el futur, en una segona fase. No és objecte del
present estudi).

A continuació es detallen les propostes de transformació a cadascun d’aquests vials. A
més, el plànol 07 recull la totalitat de modificacions de sentits de circulació que es
deriven de les transformacions proposades a cada vial i que es detallen a continuació.
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3.2.

Carrer de Marina

El carrer de Marina consta de 3 trams: el tram adjacent a l’avinguda s’Agaró ja és de
plataforma única i exclusiu per a vianants. El tram adjacent al passeig Marítim també ha
estat recentment transformat a plataforma única. Per tant, l’objecte d’atenció se centra en
el tram intermedi, de secció convencional i de voreres pràcticament inexistents.

Tram del carrer de Marina objecte de transformació (situació actual).

La proposta consisteix en tornar la calçada l’espai propi dels vianants. Per a tal efecte,
les actuacions a realitzar són (veieu plànol 08):


Transformar en cul de sac per als vehicles motoritzats aquest tram de carrer, tot
ubicant una jardinera de 1,32 m de diàmetre a la intersecció amb el carrer Nostra
Senyora del Carme. Així, doncs, l’entrada al carrer per als vehicles motoritzats
s’efectuaria únicament pel carrer de la Riera. Només existeix un gual de garatge i se
situa just a la cantonada amb el carrer de la Riera.
La senyalització vertical a ubicar a l’entrada del carrer per la Riera ha de ser: senyal
R-102 de prohibició d’entrada a vehicles motoritzats, placa complementària “Excepte
veïns” i senyal S-15a de calçada sense sortida.



Pintar la calçada de color vermellós (o d’un color que s’assembli al tram que s’ha
transformat en plataforma única adjacent al passeig Marítim), per tal de tornar-la més
càlida i amable per a les persones, defugint la percepció de l’asfalt.



Ubicació de tres jardineres fent zig-zag. Opcionalment, l’entorn de les jardineres pot
pintar-se d’un color diferent a la resta de la calçada i que faci contrast.
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3.3.

Carrer Pineda de Mar

El carrer Pineda de Mar presenta nombroses activitats en planta baixa (hotels, comerços,
restauració), proveeix d’accés directe al mar, només té places d’aparcament de càrrega i
descàrrega i, a més, la calçada ja està urbanitzada de color rogenc i presenta una major
calidesa que la calçada convencional d’asfalt.

Carrer de Pineda de Mar (situació actual).

En concret, es proposa que la calçada d’aquest carrer sigui de prioritat de vianants. Per a
tal efecte, les actuacions a realitzar són (veieu plànol 09):


Ubicació d’una pilona a l’alçada de la finca nº25 per tal d’evitar el trànsit al llarg del
carrer. D’aquesta manera, l’accés a la part adjacent a l’avinguda s’Agaró s’efectuaria
des de la pròpia avinguda i caldria sortir per Onze de Setembre. D’altra banda,
l’accés a la meitat de carrer adjacent al passeig Marítim s’efectuaria per ciutat de
Palol o pel carrer Lleida, podent sortir per Nostra Senyora del Carme. Per facilitar la
sortida a través de Nostra Senyora del Carme als vehicles pesants, es recomana
modificar la rotonda a la intersecció amb Cavall Bernat i tornar-la trepitjable. A més,
per facilitar l’accés a aquesta meitat del carrer Pineda de Mar des de l’avinguda
s’Agaró es proposa invertir de sentit de circulació el carrer Miramar, possibilitant
l’accés a través de Miramar i Lleida.
En el cas dels vehicles pesants l’accés s’hauria d’efectuar a través de Costa Brava i
Lleida. Excepcionalment, l’accés i sortida dels autocars de l’hotel Cosmopolita se
seguirà realitzant com en l’actualitat: amb avís previ a la Policia Local, els autocars
accedeixen marxa endarrere pel carrer Pineda de Mar des de l’avinguda s’Agaró, i
surten cap a l’avinguda s’Agaró. Amb la present proposta, però, la Policia Local
també haurà d’abaixar la pilona.
La pilona es proposa mòbil i amb comandament a distància. Aquest comandament
es proposa que només estigui en mans de l’Ajuntament i els serveis municipals.
Precisament, la ubicació de la pilona a l’alçada de la finca nº25 comporta que els
petits trams de carrer entre la pilona i l’avinguda Onze de Setembre i entre la pilona i
Ciutat de Palol siguin de doble sentit de circulació.
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Les activitats de càrrega i descàrrega podrien efectuar-se a qualsevol punt del carrer,
sense necessitat de senyalitzar espais específics.


Ubicació de mobiliari urbà sobre la calçada, per tal de tornar aquest espai amb
preferència per als vianants. En concret, es proposa ubicar bancs, jardineres, així
com també un conjunt de blocs de pedra per asseure-hi a sobre. Al plànol 09 es
detalla la ubicació d’aquests elements.



Ubicació de tòtems a les entrades al carrer des de l’avinguda s’Agaró, Lleida i Ciutat
de Palol. Aquests tòtems es recomana que siguin estèticament singulars. Hauran de
contenir la senyalització vertical i, opcionalment, altres informacions sobre el carrer.
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3.4.

Avinguda de la Pau

Atesa la major amplada d’aquest vial, constitueix la principal sortida dels vehicles
pesants que entren pel carrer Costa Brava i han de dirigir-se de nou cap a l’avinguda
s’Agaró. Per tant, la proposta per a aquest carrer consisteix en una ampliació de voreres
per tal de dotar d’un espai específic i confortable als vianants.

Avinguda de la Pau (situació actual).

En concret, les actuacions a realitzar són (veieu plànol 10):


Supressió del sentit de circulació cap al mar, entre Onze de Setembre i el Passeig
Marítim. D’aquesta manera s’aconsegueix un espai de 3,00 metres per a vorera, el
qual es crea amb la ubicació de blocs de pedra i jardineres com a segregació
respecte del carril de circulació que es conserva. La disposició d’aquest mobiliari
urbà permet sempre l’accés als guals (veieu plànol 10). També es proposa pintar de
grogós la calçada en la banda que es convertirà en vorera.



Supressió de l’aparcament del tram entre Onze de Setembre i avinguda s’Agaró per
eixamplar vorera amb pintura, jardineres, blocs de pedra i bancs. L’amplada de
l’eixamplament de vorera seria d’entre els 1,84 i 2,27 metres, assegurant sempre un
carril de circulació de 2,60 metres. Els bancs es col·locarien únicament a la part on ja
existeix la vorera més ampla i que coincideix amb la façana comercial d’aquest
carrer. En aquest tram únicament es conservarien 15 metres d’aparcament per a
carrega i descàrrega (adjacent a l’avinguda s’Agaró).

En total, les places d’aparcament suprimides per a aquesta actuació són 12 places de
zona blava i 9 places lliures (contemplant també les 3 places que cal suprimir a Nostra
Senyora de Montserrat per permetre el gir de vehicles pesants).
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3.5.

Avinguda de la Costa Brava

L’avinguda de la Costa Brava presenta nombroses activitats en planta baixa (sobretot en
el trams propers a l’avinguda s’Agaró i el passeig Marítim), proveeix d’accés directe al
mar, i la calçada ja està urbanitzada de color rogenc -presentant una major calidesa que
la calçada convencional d’asfalt.

Avinguda de la Costa Brava (situació actual).

Es proposa que la calçada d’aquest carrer sigui de prioritat de vianants. Per a tal efecte,
les actuacions a realitzar són (veieu plànol 11):


Ubicació de dues pilones mòbils. La primera a l’accés des de l’avinguda s’Agaró i la
segona a l’accés des de l’avinguda Onze de Setembre. La pilona seria mòbil amb
comandament a distància. Aquest comandament es proposa que només estigui en
mans de l’Ajuntament, serveis municipals i propietaris de guals, tot establint un horari
regular i limitat d’obertura per a les activitats de càrrega i descàrrega. Ara bé, també
podria distribuir-se el comandament als propietaris d’activitats econòmiques del
carrer, permetent la càrrega i descàrrega durant tot el dia.



Supressió de les places d’aparcament i ubicació de bancs i jardineres sobre la
calçada, per tal de tornar aquest espai amb preferència per als vianants. En concret,
es proposa eliminar 17 places d’aparcament de zona blava i 11 de lliures. A més, la
plaça reservada a persones amb mobilitat reduïda de l’extrem del carrer tocant al
passeig Marítim cal que sigui reubicada al carrer Lleida, tal i com es mostra al plànol
11.



Ubicació de tòtems a les entrades al carrer des de l’avinguda s’Agaró, Onze de
Setembre i Lleida. Aquests tòtems es recomana que siguin estèticament singulars.
Hauran de contenir la senyalització vertical i, opcionalment, altres informacions sobre
el carrer.



Creació d’una àrea de calçada de color verd amb jardineres i el grafisme de petjades
al terra, a tocar del supermercat del passeig Marítim. D’aquesta manera es pretén
evitar l’aparcament en aquest espai i permetre l’accés al tram ja exclusiu de vianants
del final del carrer.



Modificació del sentit de circulació al carrer Mallorca, per tal d’evitar abocar trànsit a
l’avinguda Costa Brava.
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4. PRESSUPOST ORIENTATIU
Aquí es detalla el pressupost orientatiu de les actuacions proposades. Aquest pressupost
no inclou el cost de remodelació de la rotonda a Cavall Bernat per fer-la trepitjable.
Preu unitari
EUR

Unitats

Total EUR

1.597

4

6.388

7

245

1.715

100

3

-

-

300
8.403
1.260
1.765
11.428

375

10

3.750

Jardinera Dama Plus Escofet. Inclou terra, gravilla i plantes (ut)

1.770

9

15.930

Tòtems senyalització portes d'entrada (ut)

2.500

4

10.000

Pilona mòbil (ut)
Tetris
SUBTOTAL
+15% MONTATGES I TRANSPORTS
+21% IVA
TOTAL

7.000
2.610

1
1

-

-

7.000
2.610
39.290
5.894
8.251
53.434

375

3

1.125

345

23

7.935

600
7
450

16
400
3

9.600
2.800
1.350

6,5

30

195

-

-

23.005
3.451
4.831
31.287

375

10

3.750

Jardinera Dama Plus Escofet. Inclou terra, gravilla i plantes (ut)

1.770

12

21.240

Tòtems senyalització portes d'entrada (ut)
Pilona mòbil (ut)
Àrea de calçada colorojeada. Pintura de doble component i
2
antilliscant (m )
SUBTOTAL
+15% MONTATGES I TRANSPORTS
+21% IVA
TOTAL

2.500
7.000

6
2

15.000
14.000

7

27

189

Carrer Marina
Jardinera Dama Grande Escofet. Inclou terra, gravilla i plantes
(ut)
Pintura de doble component antilliscant. Color vermellós i
2
marronós (m )
Senyalització vertical (ut)
SUBTOTAL
+15% MONTATGES I TRANSPORTS
+21% IVA
TOTAL

Carrer Pineda de Mar
Banc BNOVELA C01 Adosa (ut)

Avinguda de la Pau
Banc BNOVELA C01 Adosa (ut)
Jardinera rectangular model Platja Aro, acero cortén. Inclou
ompliment de 50% terra, 50% gravilla i plantes (ut)
Bloc pedra. Tetris I 220 Mago
Pintura de doble component antilliscant. Color marronós (m2)
Passos de vianants (ut)
Senyalització horitzontal (acrílica) i vertical per a aparcaments en
filera en la calçada
existent. Per a les places de CiD i la prohibició d'aparcament a
Ntra. Sra. Montserrat (ml)
SUBTOTAL
+15% MONTATGES I TRANSPORTS
+21% IVA
TOTAL

Avinguda Costa Brava
Banc BNOVELA C01 Adosa (ut)

TOTAL (PEC, iva inclòs)
14

-

54.179
8.127
11.378
73.683

169.833

Creació d’itineraris per a vianants entre l’Av. s’Agaró i el Pg. Marítim al barri
de la Pineda. Castell-Platja d’Aro.

PLÀNOLS

15

·

CiD

CiD

Sentits de circulació
Trams sense circulació motoritzada
Àmbit d'estudi

Promotor:

Consultor:

N

Títol de l'estudi:

Creació d'itineraris per a vianants entre l'Avinguda s'Agaró
i el Passeig Marítim al barri de la Pineda de Platja d'Aro
DIN A4: 1/6.000
ANY 2015

Títol del plànol: SENTITS DE CIRCULACIÓ

01

·

Aparcament lliure
Zona blava
Solar d'aparcament lliure
Àmbit d'estudi

Promotor:

Consultor:

N

Títol de l'estudi:

Creació d'itineraris per a vianants entre l'Avinguda s'Agaró
i el Passeig Marítim al barri de la Pineda de Platja d'Aro
DIN A4: 1/6.000
ANY 2015

Títol del plànol: OFERTA D'APARCAMENT A LA VIA PÚBLICA

02

·

Àmbit d'estudi

Promotor:

Consultor:

N

Títol de l'estudi:

Creació d'itineraris per a vianants entre l'Avinguda s'Agaró
i el Passeig Marítim al barri de la Pineda de Platja d'Aro
DIN A4: 1/10.000
ANY 2015

Títol del plànol: OCUPACIÓ DIÜRNA D'APARCAMENT

TARDA DE DISSABTE DE JULIOL

03

·

Àmbit d'estudi

Promotor:

Consultor:

N

Títol de l'estudi:

Creació d'itineraris per a vianants entre l'Avinguda s'Agaró
i el Passeig Marítim al barri de la Pineda de Platja d'Aro

EXCEPTE
VEÏNS

DIN A4: 1/10.000
ANY 2015

Títol del plànol: OCUPACIÓ DIÜRNA D'APARCAMENT

MATÍ DE DIUMENGE DE JULIOL

04

·

100% ocupació
80 - 99% ocupació
50-79% ocupació
< 50% ocupació
Àmbit d'estudi

Promotor:

Consultor:

N

Títol de l'estudi:

Creació d'itineraris per a vianants entre l'Avinguda s'Agaró
i el Passeig Marítim al barri de la Pineda de Platja d'Aro
DIN A4: 1/6.000
ANY 2015

Títol del plànol: OCUPACIÓ NOCTURNA D'APARCAMENT

A LA VIA PÚBLICA

05

Places d'aparcament
a suprimir: 8

·

Places d'aparcament a suprimir : 0

Places d'aparcament a suprimir :
12 zona blava, 6 lliures

Places d'aparcament a suprimir :
17 zona blava, 11 lliures, 1 PMR

4.70
7.22

Places d'aparcament a suprimir : 49

Eix prioritari de vianants (1A FASE)
Eix prioritari de vianants (2A FASE)
Àmbit d'estudi

Promotor:

Consultor:

N

Títol de l'estudi:

Creació d'itineraris per a vianants entre l'Avinguda s'Agaró
i el Passeig Marítim al barri de la Pineda de Platja d'Aro
DIN A4: 1/6.000
ANY 2015

Títol del plànol: PROPOSTA D'EIXOS PRIORITARIS

PER A VIANANTS

06

·

4.70
7.22

Sentits de circulació
Modificació del sentit de circulació
Pilona mòbil
Trams sense circulació motoritzada
Eix prioritari de vianants
Àmbit d'estudi

Promotor:

Consultor:

N

Títol de l'estudi:

Creació d'itineraris per a vianants entre l'Avinguda s'Agaró
i el Passeig Marítim al barri de la Pineda de Platja d'Aro
DIN A4: 1/6.000
ANY 2015

Títol del plànol: PROPOSTA DE SENTITS DE CIRCULACIÓ

07

2.5
0

EXCEPTE
VEÏNS

1.5
1.3 8
1.5 2
8

Jardinera (Ø 1,32m)
Guals de garatge existent

Promotor:

Consultor:

N

Títol de l'estudi:

Creació d'itineraris per a vianants entre l'Avinguda s'Agaró
i el Passeig Marítim al barri de la Pineda de Platja d'Aro
DIN A3: 1/600
ANY 2015

Títol del plànol: PROPOSTA CARRER DE MARINA

08

30

5.7

0

5.5
4

3.0
0
4.0
3
0.1
9
1.1
1
5.6
3

14.

0.7
1.1 9
1
1.9
1.9

16.

5.5

5

0.5
0

1.
1.000
0
1.0
0

10.
0

0

3.0
2

5.5

5

5.6

1

5.5

6

20

Pilona mòbil
Tòtem senyalització
Jardinera (Ø 1,11m)
Banc (9,1m. llargada)
Guals de garatges existents
Pas de vianants existent
Nou pas de vianants (o altres marques horitzontals)

Esquema de gir d'un vehicle de dos eixos i 12,10m

Promotor:

Consultor:

Títol de l'estudi:

Títol del plànol:
N

PROPOSTA CARRER PINEDA DE MAR

Creació d'itineraris per a vianants entre l'Avinguda s'Agaró
i el Passeig Marítim al barri de la Pineda de Platja d'Aro
DIN A3: 1/700
ANY 2015

09

4.44
1.84
2.60

CiD

2.00

15.0

0

6.03

3.00

3.02

6.02

2.27

2.60

2.00

6.02

6.02

2.00

Jardinera 1,2x0,30m
Bloc de pedra 2,2x0,45m
Banc (1,82m)
Suprimir 3 places d'aparcament
per permetre gir vehicles pesants

Franja colorejada de la calçada per als vianants
Guals de garatges existents
Pas de vianants existent

CiD

Nou pas de vianants (o altres marques horitzontals)

Esquema de gir d'un vehicle de dos eixos i 12,10m

Promotor:

Consultor:

N

Títol de l'estudi:

Creació d'itineraris per a vianants entre l'Avinguda s'Agaró
i el Passeig Marítim al barri de la Pineda de Platja d'Aro
DIN A3: 1/800
ANY 2015

Títol del plànol: PROPOSTA AVINGUDA DE LA PAU

10

CiD

Desplaçar aquí la plaça
PMR de Costa Brava

3.00

3.20

6.65

5.97

5.52

5.63

5.64

5.80

5.61

3.08

5.68

0.19

4.00

0.11
1.11

1.50
1.50

1.11
0.11

0.19

2.48

Pilona mòbil
Jardinera (Ø 1,11m)
Tòtem senyalització
Banc (9,1m. llargada)
Guals de garatges existents
Pas de vianants existent
Nou pas de vianants (o altres marques horitzontals)

Esquema de gir d'un vehicle de dos eixos i 12,10m

Promotor:

Consultor:

N

Títol de l'estudi:

Creació d'itineraris per a vianants entre l'Avinguda s'Agaró
i el Passeig Marítim al barri de la Pineda de Platja d'Aro
DIN A3: 1/900
ANY 2015

Títol del plànol: PROPOSTA AVINGUDA DE LA COSTA BRAVA

11

