
MOCIÓ DE CIUTADANS PER A L’ELABORACIÓ DE UNA DIAGNOSIS DE LES 

VORERES DE VALLDOREIX 

1. Atès que, les voreres són expressió de l’espai cívic i com cada element d’una vila 

reflecteixen l’anima i mentalitat dels seus habitants. A més de ser un símptoma de 
l’existència d’un pla urbà i d’una visió global de la ciutat. 

2. Atès que, és un objectiu de l’EMD la renovació i conservació de les voreres, així 

com continuar amb la supressió de les barreres arquitectòniques, per tal de tenir 

unes voreres adaptades a tota la ciutadania. 

3. Atès que, la vida útil de les voreres és aproximadament de 20 a 25 anys, sense 

contar les actuacions puntuals de manteniment, i que transcorregut aquest temps 

s’han de renovar totalment les capes de rodadura per assegurar un estat òptim de 
conservació. 

4. Atès que, les voreres han de ser itineraris de vianants adaptats, d’acord amb la 

normativa d’accessibilitat i per tant han de garantir la màxima accessibilitat 

possible, raó per la qual, quan no es puguin mantenir els itineraris habituals de 
vianants s’han de buscar solucions alternatives. 

5. Atès que, per planificar les possibles actuacions sobre les voreres (de 

manteniment, conservació, ampliació, substitució o d’altres) és necessari realitzar 

un inventari per conèixer el seu estat actual. 

6. Atès que, un inventari de voreres pot servir per detectar i detallar els punts on 

els vianants troben problemes, com poden ser: amplades insuficients, existència 
d’obstacles, manca de continuïtat en els recorreguts o d’altres. 

7. Atès que, per elaborar futurs plans d’actuació i gestió sobre les voreres s’ha de 

realitzar una diagnosis detallada de la situació actual, i de les actuacions a 

programar, d’acord amb els criteris de prioritat, que es considerin més adients. 

8. Atès que, als carrers de Valldoreix hi ha línies elèctriques aèries de mitjana 

tensió, amb els problemes de seguretat que poden provocar davant possibles 

afectacions electromagnètiques o per caiguda d’arbres. Així com línies telefòniques 

aèries. 

Per tot això demanem al Ple de l’EMD de Valldoreix l’adopció dels següents 

ACORDS: 

PRIMER. Que es realitzi un inventari de les voreres de Valldoreix amb la finalitat 

de detectar possibles actuacions de manteniment, conservació, substitució o 
d’altres. 

SEGON. Que amb tota la informació recollida a l’inventari es realitzi una diagnosis 

amb els objectius d’analitzar la capacitat, característiques i possibles conflictes 

funcionals de les voreres, així com per programar les actuacions i inversions 

necessàries per millorar les condicions de la via pública, abans de la finalització del 
2017. 

TERCER. Que davant possibles actuacions a les voreres s’estudiï la viabilitat del 

soterrament de les línies elèctriques de mitjana tensió i de telefonia, que es trobin 
als trams dels carrers programats.  


