Camp 8 Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
Actuació 8.1: Eliminació de les barreres arquitectòniques als
habitatges

Camp 8 Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
Actuació 8.2: Eliminació de les barreres arquitectòniques als
espais públics

Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació:
Els diferents edificis d’habitatges on s’actuarà en la seva rehabilitació. 15 edificis de
“La Sauleda” i Edificis del C. Ample (contemplats en els fitxes 2.1 i 2.2)
Descripció de l’actuació:
Execució de les obres destinades a millorar l’accessibilitat als edificis d’habitatges amb
la corresponent supressió de les barreres arquitectòniques entre la via pública i l’accés
als edificis o els ascensors
Objectius:
Millorar les condicions de les famílies que resideixen en aquests habitatges i adaptarlos a les persones amb mobilitat reduïda
Beneficiaris:
Els residents dels habitatges i les seves famílies i amics, amb especial incidència a les
persones amb mobilitat reduïda
Dotació econòmica prevista:
Actuació inclosa en el camp 2, juntament amb la instal·lació dels ascensors
Calendari de desplegament:
2009 / 2010 / 2011
Organisme o àrea responsable:
Àrea d’urbanisme i Obres amb la col·laboració de l’Oficina Local d’Habitatge
Indicadors de realització:
M2 renovats i/o creats, número d’intervencions realitzades, número d’edificis adaptats.
Indicadors de resultat/impacte:
Població beneficiada, grau de satisfacció dels residents.

Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació:
Els diferents carrers on s’actuarà en la seva millora i arranjament:, Carrer Carrilet,
Carrer Ponent, Carrer Unió i Carrer Testos, Carrer Independència i carrer Sant Pere,
Vorera Avinguda Espanya i Carrer Barcelona. Els diferents espais públics: Parc Urbà
El Carrilet i pista esportiva de la plaça de l’Estadi. (contemplats en totes les fitxes del
Camp 1)
Descripció de l’actuació:
Execució de les voreres per tal que assegurin l’accessibilitat: rebaixos voreres, guals i
passos
Objectius:
Millorar les condicions dels vianants que transiten pels diferents carrers on s’actuarà i
adaptar-los a les persones amb mobilitat reduïda
Beneficiaris:
Els veïns dels diferents carrers i del barri en general
Dotació econòmica prevista:
Actuació inclosa en el Camp 1
Calendari de desplegament:
2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 (segons l’execució d’arranjament prevista per cada
una de les actuacions)
Organisme o àrea responsable:
Area d’urbanisme i Obres
Indicadors de realització:
M2 renovats i/o creats, número d’intervencions realitzades,
número d’edificis
adaptats.
Indicadors de resultat/impacte:
Població beneficiada, grau de satisfacció dels residents.

