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PROJECTE DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT A LA CIUTADELA IBÈRICA DE CALAFELL

PROJECTE DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT A LA CIUTADELA IBÈRICA DE CALAFELL:

El contracte té com a objecte:

El present projecte te com tres objectius: Creació d’una vorera entre el KM 140,520 al KM 140,940 de la carretera C31, que

representa la millora de l’accessibilitat a la Ciutadella Ibèrica de Calafell. Nova canalització de la xarxa de telecomunicacions que

actualment passa de forma aèria per damunt del poblat Ibèric, que ha de permetre el seu soterrament per de sota de la nova

vorera, eliminant aquesta afectació i a l’hora permetre la connexió amb fibra òptica de les instal·lacions de gestió i museïtzació del

mateix. Millora de la infraestructura de drenatge d’aigua de pluja actual, amb las finalitat d’evitar el risc existent per l’existència

d’un pas d’aigua sota la carreta que aboca gran part de l’aigua d’escorrentiu de la conca de Bellamar sobre el terreny de la

Ciutadella i el talús de la mateixa carretera, que també hi aboca les seves aigües, creant problemes d’accés i danys a les

instal·lacions en cada episodi de pluja forta.

Dades Tècniques:

Seccions tipus constructives:

Paviment:

Proteccions:

Jardineria:

Enllumenat:

Dades Tècniques:

✓ Quatre tipus:

✓ Secció sobre terres

✓ Secció sobre terres amb contenció d’escollera

✓ Secció sobre terres amb contenció de gabions

✓ Secció tipus sobre micropilots+estructura 

metàl·lica+lloses alveolars

✓ Paviment de formigó reglejat amb acabat rentat a l’àcid, 

420ml de llarg i 2,80m d’ample

✓ Barana de protecció a vianants i biona + SPM a la banda 

de la carretera

✓ Plantació de quatre tipus de plantes arbustives al llarg de 

la traça

✓ Enllumenat a tota la traça mitjançant columnes i dos zones 

amb balisses

Dades Generals:

✓ Ajuntament de Calafell

✓ 649.614,67 €

✓ Març 2022

✓ 3 mesos

Dades Generals:

Propietat:

Pressupost:

Data d’inici:

Termini:


