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Annex al “Projecte per sol·licitud de llicència ambiental (Annex II.2, codi 12.46), d’activitat destinada a 
aparcament públic dissuasori de superfície al carrer Joan Serra Vilaró”. 
APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA – Ajuntament de TARRAGONA.  1 

1.- ANTECEDENTS I OBJECTE DE L’ANNEX.   
 
En relació a l’informe tècnic ambiental del Departament d’Enginyeria Industrial 
del’Ajuntament de Tarragona relatiu al “Projecte per la implantació d’aparcament dissuasori 
al carrer Joan Serra Vilaró” indicant una sèrie de consideracions al mateix, es redacta el 
present “ANNEX AL PROJECTE D’IMPLANTACIÓ D’APARCAMENT DISSUASORI A LA 
ZONA D’INFLUÈNCIA DEL PARC CENTRAL.” en resposta a aquest requeriments. 
 
 
2.- REQUERIMENTS DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA. 
 
Els  requeriments fixats en l’esmentat informe per tal d’obtenir la conformitat de 
l’esmentat projecte són: 
 

1. “Plànol de planta on s’indiqui la ubicació i el nombre de plaes adaptades 
resultants, així com la pendent dels seus accessos, i s’acotin les mateixes tenint 
en compte les dimensions mínimes indicades al punt 1.2.7 de l’annex 1 del Codi 
d’Acessibilitat, tant per a les places en bateria com per a les places en filera”. 

 
 
3.- RESPOSTA ALS REQUERIMENTS DE L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA. 
 

1. L’aparcament té caràcter provisional donat que s’executa sobre terrensy particulars i 
s’haurà de deixar lliure al primer requeriment de la propietat. Donada aquesta 
provisionalitat la rasant de l’aparcament projectat s’adapta el màxim a les pendents 
existents per tal de minimitzar el cost d’execució de les obres. 

 
2. En relació a les places de minusvàlids i donada la pendent longitudinal i transversal 

de l’aparcament es reservarà en els carrers adjacents (Avinguda dels Països 
Catalans) el mateix nombre que les previstes en el projecte (4). Aquestes es 
senyalitzaran amb pintura groga, construint-se a més 2 guals de minusvàlids, 
d’acord amb allò  grafiat al plànol que s’adjunta, donant compliment així a allò definit 
al Codi d’Accessibilitat. 

 
 
Tarragona, octubre de 2011 
 
 
 
L'enginyer-autor del projecte 
Rafael Cabré i Villalobos.  




