ORDRE D'ESTUDI PC-CPG-21004
Ordenació d'accessos i tractament de tram periurbà a la C-252 del
PK 8+100 al 9+500. Ultramort
L’objecte d’aquest projecte és pacificar i millorar l’accessibilitat a la carretera C-252 al tram periurbà
d’Ultramort entre els PK 8+100 i 9+500, i també pacificar el tram antic de carretera que s’utilitza com a
via d’accés al poble.

1. Dades generals
Tipus d'estudi

Projecte constructiu

Classe d'obra

Millora puntual

Subclasse d'obra

Altres

Carretera

PK Inicial

PK Final

C-252

8+100

9+500

Longitud aproximada

1 km

Municipis afectats

Ultramort

Comarques

Baix Empordà

Pressupost previst (PEC amb IVA)

719.950 €

Òrgan redactor

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya

Termini de redacció

6 mesos

Lliurament de maqueta

4 setmanes abans del lliurament definitiu

Cal fer informació pública

No

Cal fer auditoria de seguretat viària

No

Responsable del seguiment del projecte

Lluis Gorgorió Solà

Av. de Josep Tarradellas, 2-6
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2. Definició de les obres a estudiar
L’objecte d’aquest projecte és pacificar i millorar l’accessibilitat a la carretera C-252 al tram periurbà
d’Ultramort entre els PK 8+100 i 9+500 i pacificar el tram antic de carretera.
Les actuacions inclouen el següent:
-

A la C-252:
o Completar la cruïlla del PK 8+500 i adaptar-la per permetre la incorporació en sentit
Parlavà (gir a la dreta des de la secundària)
o Suprimir la cruïlla del PK 8+200 amb un tancament amb biona i connectar el camí del
cementiri amb la carretera vella
o Possibilitat de nou apartador per l’autobús en sentit la Bisbal a l’entorn del PK 8+650 i
rampa d’accés de vianants des de la carretera vella
o Tractament del talús del pas inferior de vianants del PK 8+540. Millora dels accessos
de vianants al pas inferior.
o Instal·lació de bombeig al pas inferior del PK 9+500
o Paviment fonoreductor a tot el tram.
o Senyalització horitzontal i vertical. Limitació a 70 km/h segons resultats informe acústic.

-

A la carretera vella:
o Eixample de la vorera entre la cruïlla amb el c/Major i les escales a tocar de l’accés al
pas inferior. Generació de vorera a l’entorn de la cruïlla amb el c/Pujada d’en Pedrer.
o Petit eixample a la cruïlla amb el c/Major per millorar la maniobrabilitat.
o Connexió amb el c/de Torroella a través d’un nou ramal a tocar de la zona esportiva,
amb la mínima afectació possible, que permeti mantenir els dos sentits de circulació i
generar una circumval·lació interna. Supressió de la llàgrima partida de la intersecció
del c/Torroella amb la C-252, segons esquema adjunt
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o
o

Instal·lació d’arbrat.
Senyalització horitzontal i vertical. Instal·lació d’elements reductors de velocitat a la
calçada. Limitació a 30 km/h.

3. Condicionants a tenir en compte
Es revisarà el detall de les actuacions de forma conjunta amb l’Ajuntament.
S’inclourà un annex de titularitats i catàlegs.

Vist i plau,
Pedro Malavia Cuevas
Sub-director general de Programació i Execució

Xavier Flores García
Director general d’Infraestructures de Mobilitat

Signat electrònicament
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