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REGLAMENT DE LES VORERES ZONA INDUSTRIAL DE SANTA L LÚCIA 
 
 

18.- VORERES ZONA INDUSTRIAL DE SANTA LLUCIA. 
 
Vist l'informe emès per l'Enginyer Municipal e.f. en data 11.5.94 el qual transcrit 
literalment diu: 
 
"1.- ANTECEDENTS 
 
L'INCASOL ha realitzat la urbanització de la zona de Santa LLùcia, i en concret de la 
part industrial. 
 
Les voreres s'han deixat sense pavimentar, només amb la vorada posada i una capa 
de formigó. 
 
Segons conveni signat pels adquirents de les parcel·les industrials la pavimentació 
corresponent a tota l'amplada de la vorera que pertoca a la parcel·la i la seva 
col·locació, a realitzar amb llosa de formigó de 40 x 40 x 7 cm, anirà a càrrec de 
l'adjudicatari. 
 
2.-SITUACIO ACTUAL 
 
Actualment hi ha una sèrie de parcel·les on ja està construïda l'edificació industrial i es 
troben en fase d'haver de completar la vorera. Les lloses de formigó esmentades 
anteriorment, independentment de la seva idoneïtat tècnica, no hi caben. Es per això 
que es planteja el problema d'haver de donar una solució tècnica a la realització de les 
voreres. Una possibilitat seria realitzar les voreres amb panot gris de nou pastilles de 4 
cm de gruix repicat, no a l'estesa. Aquesta solució s'ha desestimat per les dificultats 
que  
 
suposa un control exhaustiu de què es realitzi correctament la col·locació, i pel cost de 
mà d'obra que suposaria. 
 
3.-PROPOSTA D'ACTUACIO 
 
El que es proposa es retornar a la solució inicial proposada al projecte pel INCASOL, i 
fer les voreres de formigó, amb les seves corresponents juntes de dilatació, i amb un 
acabat superficial "ratllat".  
 
Per tal de delimitar a quines zones s'hauria de realitzar aquest tipus de voreres, 
s'adjunta un croquis delimitant aquestes zones" 
 
Aquesta Comissió de Govern acorda per unanimitat ratificar-se en l'esmentat informe. 
 
 
 
 


