PROXECTO DE
HUMANIZACIÓN DA
RÚA PROGRESO

OBXECTIVOS DA INTERVENCIÓN
Seguindo as directrices marcadas no Plan de Mobilidade, plantexase a transformación da Rua Progreso mediante a súa humanización co fin de lograr reducir
as emisións de C02 e conseguir os seguintes obxectivos:
MELLORA DA SEGURIDADE. En especial na circulación da infancia entre os
diferentes espacios atractores da zona.
MELLORA DA ACCESIBILIDADE. Garantizar un ancho mínimo de beirarrúas,
asi como unha plataforma única que facilite a circulación de persoas maiores.
REDISTRIBUCIÓN DE APARCADOIROS. As ruas centrais limitanse a residentes
e usuarios de servizos. As ruas transversais transformanse para incrementar o
número de coches estacionados. Fomentase o estacion con rotación.
INCREMENTO DA VEXETACIÓN E A ILUMINACIÓN. Colacanse 37
arbores, de distinto porte, e incrementanse a iluminación xeral da rúa.
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En toda estableceriase un
límite de velocidade para xerar un espazo de convivencia nunha plataforma única.
Establecendo estes sentidos
de tráfico y un sistema de rotación de estacionamiento,
incrementarase a dispoñibilidade de prazas, ainda a pesar
de reducir o seu número.
Esto permitirá recuperar a rúa
para a veciñanza.
* 80 prazas na rua e 20 novas prazas
nos viais perpendiculares.

CONSTRUCCIÓN

FINANCIACIÓN
Para a obtención da financión do Proxecto de
Humanizacion da Rua Progreso presentouse
un anteproxecto ao IDAE (Instituto de Diversificación e Aforro Enerxético), que distribue os
fondos FEDER para a reducción de emisións.

681.593,52€
Axuda concedida polo IDAE
(80% da inversión prevista)

851.991,90€
Coste total de intervención

