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MOBILIARI URBÀ 

El mobiliari urbà escollit pel present projecte ha estat: 

- Bancs model tipus Montseny d’ 1.5m d’ample

- Bancs tipus Montseny de 0.6m d’ample

- Papereres circulars model belluga de 60l

- Aparca bicis per a dues bicicletes model Barcelona.

Com que les obres es desenvoluparan per fases, no tots els projectes disposaran de mobiliari urbà. Per tal d’evitar vandalisme només es colꞏlocarà el mobiliari urbà en aquelles zones on ja 

hi hagin edificis o un pas alt de vianants. Aquest mobiliari es colꞏlocarà al llarg dels tots els vials projectats que es consideri necessari. Els bancs s’ubicaran de dos en dos i sota zones amb 

arbrat per tal de poder aprofitar de la seva ombra, les papereres s’ubicaran en tots els creuaments així com al costat de les zones de bancs. Els aparca bicicletes es distribuiran en grups de 

quatre al costat dels passos de vianants. 

La definició en planta de la disposició dels elements, i els detalls d’aquests es desenvoluparà en els projectes constructius deixant en el pressupost una estimació de mobiliari. 

També hi ha la previsió de colꞏlocar pals de parades d’autobús i marquesines que correran a càrrec de la partida de mobilitat i per això no es valoraran en el pressupost desglossat. 

Document aprovat inicialment pel Consell General del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola l Vallès 
en la seva sessió de 16 de març de 2021.
la secretària
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