
 
 

 
 
 
 

     Comencen les obres d'adaptació de la 
    passarel·la del carrer Amparo Iturbi 

 
 

• Els treballs, finançats per la societat València Parc Central, tenen un 
termini d'execució de dos mesos 

 
• L'actuació  facilitarà a les persones de mobilitat reduïda i bicicletes la 

comunicació entre el barri de Malilla i el carrer de Sant Vicent 
 
 
 
València,  16 de setembre del  2013.- Hui han començat els treballs d'adaptació de 
la passarel·la de vianants  sobre les vies del ferrocarril en el carrer Pianista Amparo 
Iturbi, que comunica el barri de Malilla i el carrer de Sant Vicent de València. 
 
Les obres, que facilitaran l'accessibilitat dels veïns d'ambdós costats de la línia 
ferroviària,  han sigut contractades i finançades per la Societat València Parc Central 
Alta Velocitat 2003. Amb un pressupost de 311.371,52 euros  (IVA no inclòs), 
compten amb un termini d'execució de 2 mesos.  El projecte ha sigut redactat, 
supervisat i aprovat tècnicament per Adif -que assumix la direcció de l'obra- de 
conformitat amb l'Ajuntament de València. 
 
Les obres consistixen, entre altres treballs, en la construcció d'una rampa d'accés a 
cada costat de la passarel·la existent, que permetrà salvar les vies del tren a 
persones amb mobilitat reduïda i usuaris de bicicletes. L'accés a la passarel·la a 
través de les escales es manté. 
 
 
Descripció de les obres: 
 
El projecte d'ampliació i millora de la passarel·la inclou les actuacions següents: 
 

• Construcció de dos rampes, una a cada costat de les vies, per mitjà d'una 
estructura metàl·lica amb tauler d'acer-formigó, d'1,80 m d'ample. En 
compliment de la legislació en matèria d'accessibilitat, les rampes tindran un 
pendent màxima del 8 % i  replans d'1,5 m.  

 
• En total la longitud de les rampes serà d'uns 100 m'a cada costat. Els mòduls  

de les rampes s'han dissenyat de manera que l'ocupació de la via pública siga 
mínima i que les eixides de les rampes se situen pròximes al carrer a què 
donen accés. 
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• Sobre la llosa de formigó de les rampes i la passarel·la s'instal·larà una capa 
de slurry, paviment antilliscant. 
 

• Instal·lació de pantalles antivandàliques en el tauler de la passarel·la que 
impedisquen el llançament d'objectes sobre la platja de vies. 

 
• Reculada i reposició d'enllumenat en el carrer Peris i Valero. 

 
• Reposició del  tancament limítrof a les vies d'alta velocitat. 

 
L'execució de les obres s'adapta a l'estructura existent, amb el màxim aprofitament 
de la passarel·la actual i la mínima afecció al ferrocarril. Els treballs no impediran el 
pas per l'actual passarel·la, excepte en moments escassos i puntuals, la majoria  
durant la nit. En eixos casos serà degudament senyalitzat per a informar els veïns. 
 
 


