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Principals xifres en vies urbanes en 2019:

• 519 morts, el 30% de morts a Espanya

• Percentatge més alt des de que es tenen registres

• +6% respecte a 2018

• El 82% dels morts son usuaris vulnerables (48% vianants, 6% bicis, 28%
motoristes)

Font: DGT

Algunes dades ...
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00

Evolució 2010-2019

• Les xifres de morts mostren un estancament en vies urbanes ((-0,3%
interanual), davant el -4,5% en interurbanes.

En la tercera edat (>64 anys):

• 32% de les morts en 2010 43% en 2019

• És més rellevant en els vianants:

• 54% dels vianants morts en 2010 tenia 65 o més, el 70% en 2019.

Font: DGT

Algunes dades ...
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Objectius 2030 i 2050

Font: DGT
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• Prevenció dels accidents de trànsit o la minimització dels seus

efectes.

• Conjunt de pràctiques i intervencions en el trànsit orientades a

minimitzar els riscos i protegir les persones.

• Mecanismes per garantir-la:

– Marc legal que prohibeixi o obligui a realitzar certes pràctiques

a conductors, vianants, ciclistes o qualsevol persona que utilitzi

la via pública

– Responsabilitat dels usuaris de la via.

– Altres (comunicació, educació, planificació de l’espai públic, …)

Què és la seguretat viària
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• La mobilitat sostenible s’orienta sobre els següents 5 eixos:

Què és la seguretat viària

• Reduir la contaminació atmosfèrica.
• Reduir la contaminació acústica.
• Reduir el consum de combustibles 

d’origen fòssil.
• Millorar l’eficiència energètica del 

transport a motor.
• Millorar l’eficiència social de l’espai 

urbà.

• Garantir la regularitat en els temps de 
desplaçament de tots els modes de transport, 
evitant la congestió i els costos socioeconòmics 
que es deriven.

• Millorar la qualitat dels desplaçaments en tots els 
modes de transport.

• Millorar el sistema de distribució de mercaderies 
i la seva incidència en la mobilitat general

• Reduir els accidents 
en número i gravetat.

• Disminuir 
l’accidentalitat entre 
els grups de risc: 
nens, joves, tercera 
edat i persones amb 
mobilitat reduïda.

• Millorar l'assistència 
a les víctimes. 

• Garantir el repartiment equitatiu de l’espai públic entre 
tots els mitjans de transport i sistemes de desplaçament.

• Garantir el dret de la mobilitat universal dels sectors de 
població que no disposen de vehicle o permís de conduir.

• Aconseguir que els costos de transport públic siguin 
assumibles per tots els sectors socials.

• Millorar l’accessibilitat en tots els mitjans de transport de 
les persones amb mobilitat reduïda 

• Millorar el benestar físic i 
psicològic de la població

• Fomentar la mobilitat a 
peu i en bicicleta

• Contribuir al benestar i a 
la sociabilització
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02

La totalitat dels desplaçaments s’inicien i acaben en l’espai vial urbà, de
manera que les ciutats han de ser els àmbits territorial on es portin a terme les
actuacions prioritàries de seguretat viària.

Objectius
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• Repartir de forma més equitativa el espai vial i millorar el disseny

dels carrers i la senyalització vial per garantir la seguretat del vianant

• Pacificar el trànsit i fomentar els mitjans de transport més sostenibles

• Millora d’itineraris per a vianants i per a la circulació de bicicletes.

• Augmentar la protecció dels vianants (en especial dels infants, gent

gran i persones amb mobilitat reduïda) i ciclistes

• Promoure l’ús de la bicicleta com a mode de mobilitat eficient.

• Garantir l’accessibilitat per a persones amb diversitat funcional.

Objectius
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• Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 d’octubre, per el que s'aprova 

el text refós de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial.

• Reglamento General de Circulación (2003)

• Reglamento General de Vehículos (1998).

Fins fa ben poc pendents d'harmonitzar amb el procés de transformació 

i pacificació de les ciutats i amb la irrupció dels VMP.

Marc normatiu. Àmbit estatal
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03 Marc normatiu. Àmbit estatal

Reglamento General de Circulación (RGC), del 21 de novembre de 2003

Modificat pel Real Decreto 970/2020, de 10 de novembre

• Es prohibeix circular per travessies, vies interurbanes i autopistes i

autovies amb vehicles de mobilitat personal (En vigor el 2 de

gener de 2021)

• Límit genèric de vies urbanes en (en vigor el 11 de maig de 2021):

• 20 km/h en vies de plataforma única

• 30 km/h en vies d’un únic carril de circulació per sentit

• 50 km/h en vies de dos o més carrils per sentit
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03 Marc normatiu. Àmbit estatal

Reglamento General de Vehículos (RGC), del 23 de desembre de 1998

Modificat pel Real Decreto 970/2020, de 10 de novembre, en referent als

patinets elèctrics

• Han de ser vehicles d’un o més rodes d’una única plaça i

propulsat exclusivament per motors elèctrics

• Han de circular a una velocitat d’entre 6 i 25 km/h

• Queda prohibida la seva circulació per voreres i zones de

vianants

• No es requereix l´ús de cap tipus d’autorització per al seu ús, ni

assegurança ni matrícula, però si es necessari un certificat amb

els requisit tècnics
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Ordenança municipal de circulació de Girona

• Aprovada al 2020. Ofereix un nou marc legal per a poder gestionar

la mobilitat de la ciutat, particularment envers la circulació de

bicicletes, patinets elèctric i altres vehicles de mobilitat personal

(VMP).

• De caire sancionadora a partir de l’any 2021, després d’una

campanya informativa.

Marc normatiu. Àmbit local

WEB APARELLS DE MOBILITA PERSONAL https://web.girona.cat/mobilitat/vmp/antecedents

DOCUMENTS https://web.girona.cat/mobilitat/vmp/docs

https://web.girona.cat/mobilitat/vmp/antecedents
https://web.girona.cat/mobilitat/vmp/docs
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03 Marc normatiu. Àmbit local

https://web.girona.cat/mobilitat/vmp/tipusaparells
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Ordenança municipal de circulació de Girona

• Ciclistes

– Permesa la circulació per vies ciclistes i carrers de plataforma

única amb una limitació de 20 km/h, i a calçada.

– Prohibida la circulació per vorera, que passa a ser exclusiva per a

vianants. Tot i així, en zones on no existeixi cap carril bici, la

vorera podrà ser utilitzada per ciclistes, sempre que es baixin de

la bicicleta i la utilitzin com a vianants.

– Ús obligatori de casc per a menors de 16 anys.

Marc normatiu. Àmbit local

https://web.girona.cat/mobilitat/vmp/condicions
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Ordenança municipal de circulació de Girona

• Ciclistes

– Permesa la circulació per vies ciclistes i carrers de plataforma

única amb una limitació de 20 km/h, i a calçada.

– Prohibida la circulació per vorera, que passa a ser exclusiva per a

vianants. Tot i així, en zones on no existeixi cap carril bici, la

vorera podrà ser utilitzada per ciclistes, sempre que es baixin de

la bicicleta i la utilitzin com a vianants.

– Ús obligatori de casc per a menors de 16 anys.

Marc normatiu. Àmbit local

https://web.girona.cat/mobilitat/vmp/tipusdevies

https://web.girona.cat/mobilitat/vmp/tipusdevies
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Ordenança municipal de circulació de Girona

• Ciclistes

– Permesa la circulació per vies ciclistes i carrers de plataforma

única amb una limitació de 20 km/h, i a calçada.

– Prohibida la circulació per vorera, que passa a ser exclusiva per a

vianants. Tot i així, en zones on no existeixi cap carril bici, la

vorera podrà ser utilitzada per ciclistes, sempre que es baixin de

la bicicleta i la utilitzin com a vianants.

– Ús obligatori de casc per a menors de 16 anys.

Marc normatiu. Àmbit local
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Ordenança municipal de circulació de Girona

• Patinets elèctrics i VMP

– Ús obligatori del casc homologat, permetent utilitzar carrils bici,

carrers de plataforma única compartida amb vianants i altres

vehicles i per carrers de zona 30. En cap cap es pot fer ús de les

voreres per la circulació d’aquests vehicles.

– Prohibit circular amb més d’una persona. També es limita la seva

velocitat a un màxim de 20 km/h.

Marc normatiu. Àmbit local
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Ordenança municipal de circulació de Girona

• Patinets elèctrics amb seient

– Considerats ciclomotors. Han de seguir la normativa d’aquest

tipus de vehicles  portar casc, matriculació, permís de

circulació de ciclomotor, passar l’ITV o tenir assegurança

obligatòria.

– Només poden circular per calçades permeses per vehicles de

motor.

Les sancions oscil·len entre els 100 i els 500 euros

Marc normatiu. Àmbit local
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03 Planificació. Àmbit estatal

Estrategia Nacional de Seguridad Vial

• Instrument per a la promoció i difusió de la seguretat viaria i 

coordinació entre els diferents agents públics i privats.

• Integra i alinea totes les actuacions de les Administracions de l’Estat 

que tenen impacte en la millora de la seguretat viaria

• Promou i impulsa les actuacions de la resta

d’administracions  públiques que tenen competències en aquesta

matèria
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Estrategia Nacional de Seguridad Vial - prioritats

Planificació. Àmbit estatal
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Estrategia 

Nacional de 

Seguridad 

Vial -

prioritats

Planificació. Àmbit estatal
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03 Planificació. Àmbit  català

Pla Estratègic de Seguretat Viària de Catalunya 2014-2020

• El Pla Estratègic de Seguretat Viària de Catalunya 2014-2020 (PESV),

elaborat pel Servei Català de Trànsit, és el document clau que

proposa les línies estratègiques a desenvolupar durant el sexenni per

tal d’assolir els objectius generals de seguretat viària, d’acord a les

polítiques de seguretat viària de la Unió Europea per al període

2011-2020.

• L’objectiu marcat pel PESV 2014-2020 a Catalunya és assolir, com a mínim,

una reducció del 50% dels morts en accidents de trànsit, respecte els

registrats l’any 2010.
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03 Planificació. Àmbit  català

Pla de Seguretat Viària de Catalunya 2017-2019

El Pla de Seguretat Viària 2017-2019 (PSV) elaborat pel Servei Català de Trànsit

és el document clau que proposa les línies estratègiques a desenvolupar els

propers tres anys per tal d’assolir els objectius generals de seguretat viària,

d’acord a les polítiques de seguretat viària de la Unió Europea per al període

2011–2020. Aquest document s’emmarca en el Pla Estratègic de Seguretat

Viària 2014-2020.

L’objectiu general del PSV 2017-2019 és la reducció del 45% dels morts en

accidents de trànsit, respecte els registrats l’any 2010.
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03 Planificació. Àmbit local

Plans Locals de Seguretat Vial

• Instruments de planejament de la seguretat vial dels municipis que

involucren els aspectes tècnics de mobilitat de tots els actors viaris

• Segueixen el marc definit per la Estrategia Nacional de Seguridad Vial

Plan Tipo de Seguridad Vial Urbana i el Catálogo de Experiencias de

Seguridad Vial Urbana en España  instruments que faciliten als

responsables polítics i tècnics municipals en el plantejament de

estratègies d’intervenció i propostes d’actuació.
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03 Planificació. Àmbit local

Àmbits d’actuació
d’un PLSV
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03 Planificació. Àmbit local

PLSV Girona 2007-2010

PLSV Girona 2013-2016

PLSV Girona 2020-2023:
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Itinerari per a Vianants

• De tots els agents que es relacionen en la xarxa viària, el vianant és

el més vulnerable i el que pateix la pitjor part del accidents de

trànsit. A Catalunya constitueixen el 42% dels morts en accidents de

trànsit en zona urbana  se’ls ha de dotar de la major protecció

possible.

• Els principals espais per on concorren els vianants són: voreres i

passos de vianants.

Mòdul 1 – Característiques d’un itinerari de vianants i 
bicicletes segur
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Voreres

• Les voreres han de tenir una amplada mínima d’1’8 metres (Orden
VIV/561).

• El manteniment d’aquestes ha de ser continu i han de presentar un

bon estat per afavorir l’ús.

Aquestes accions fomenten un major ús d’aquesta part del carrer i evitar

que es camini per la calçada en cas que la vorera fos insuficient per la

circulació de vianants.

Mòdul 1 – Característiques d’un itinerari de vianants i 
bicicletes segur
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• Amplada inferior a 1’8 metres.

• Desnivells i obstacles (senyals) que impedeixen l’accessibilitat per 

persones amb diversitat funcional.

Mòdul 1 – Característiques d’un itinerari de vianants i 
bicicletes segur
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• Vorera ampla que permet la circulació de diverses persones al mateix 

temps.

• Accessible per a persones amb diversitat funcional. No existeixen 

obstacles com en el cas anterior.

Mòdul 1 – Característiques d’un itinerari de vianants i 
bicicletes segur
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Exemple de conversió 

d’una vorera no accessible 

a carrer en plataforma 

única.

Mòdul 1 – Característiques d’un itinerari de vianants i 
bicicletes segur
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És necessari un manteniment correcte de les voreres. 

Mòdul 1 – Característiques d’un itinerari de vianants i 
bicicletes segur
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Inexistència de pavimentació de la vorera, i creixement de vegetació que 

obstaculitza el pas. 

Mòdul 1 – Característiques d’un itinerari de vianants i 
bicicletes segur
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Aparcament il·legal 

sobre vorera estreta

Mòdul 1 – Característiques d’un itinerari de vianants i 
bicicletes segur
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Mobiliari urbà que impedeix la circulació dels vianants per les voreres

Mòdul 1 – Característiques d’un itinerari de vianants i 
bicicletes segur
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Passos de vianants

• Els passos de vianants permeten als vianant (i en ocasions als

ciclistes) superar l’obstacle que suposa la calçada. Sense aquests

passos, els vianants no podrien efectuar aquest encreuament de

manera protegida, es generaria un augment dels accidents de trànsit

i una disminució de la seguretat viària.

• Tot i així, un pas de vianants pot adquirir diferents graus de

seguretat, segons les característiques que tingui.

Mòdul 1 – Característiques d’un itinerari de vianants i 
bicicletes segur
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Característiques:

• Ús de semàfors i senyalització que obligui als vehicles a aturar-se o a

disminuir la seva velocitat. La senyalització ha de ser vertical i

horitzontal.

• Il·luminació de la zona del pas de vianants per augmentar la

visibilitat.

• Ús de bandes rugoses o ressalts previs a la zona de pas, per avisar

els conductors de l’apropament a la zona.

• Distància entre passos de vianants inferior a 100m, per evitar que els

vianants creuin per l’espai entre aquests.

Mòdul 1 – Característiques d’un itinerari de vianants i 
bicicletes segur
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• Situar els passos de vianants amb coherència dins de la continuïtat

dels itineraris per evitar que les persones creuin en línia recta per

zones on no existeix cap tipus de seguretat per al vianant.

• Evitar que els vianants creuin per un pas a través de quatre carrils

sense que existeixi una mitjana-refugi al centre de la calçada

d’almenys 2m d’amplada.

• Eliminació d’espais d’aparcament previs al pas de vianants, per a

millorar la visibilitat i els vehicles puguin identificar amb temps les

persones que estan creuant, i viceversa.

Mòdul 1 – Característiques d’un itinerari de vianants i 
bicicletes segur



41Seguretat viària

04

Actuació en pas de vianants per a millorar la visibilitat. Font: Diba

Mòdul 1 – Característiques d’un itinerari de vianants i 
bicicletes segur
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Coherència del pas de vianants segons 

itinerari en línia recta

Font: Pla local de seguretat viària de Tarragona

Mòdul 1 – Característiques d’un itinerari de vianants i 
bicicletes segur
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Cruïlla amb refugi per a 

vianants

Mòdul 1 – Característiques d’un itinerari de vianants i 
bicicletes segur
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Exemple d’element reductor de la 

velocitat– Coixí berlinès

Mòdul 1 – Característiques d’un itinerari de vianants i 
bicicletes segur
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Font: Diba

Mòdul 1 – Característiques d’un itinerari de vianants i 
bicicletes segur

Millorar de la visibilitat al pas de vianants  Carrer Creu a Sant Just Desvern. 

Situació inicial  línia 

d’aparcament fins al 

límit de la cruïlla que 

limita la visibilitat dels 

vianants que 

creuaven (esquerra)

Solució  substituir 

aparcament en cruïlla 

per espai per motos
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Carrer Bonavista a Sant Just Desvern. Font: Diba

Mòdul 1 – Característiques d’un itinerari de vianants i 
bicicletes segur
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Millora de la seguretat viaria en un pas de vianants

Mòdul 1 – Característiques d’un itinerari de vianants i 
bicicletes segur

2015

2019
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04
Mòdul 1 – Característiques d’un itinerari de vianants i 
bicicletes segur

• Els vehicles redueixen més la seva velocitat per l’efecte òptic

• Més segur per a les motocicletes  antilliscant

• Alternativa als passos de vianants amb ressalt

Passos de vianants tridimensionals
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L’accessibilitat per a persones amb diversitat funcional també adquireix

gran importància.

Existeixen diversos tipus de diversitats funcionals, per tant han d’existir

diferents tipus d’accessibilitat. Per exemple:

• Diversitat funcional física  Requereix accessos adaptats, en bon

estat, i amb una inclinació adequada.

• Diversitat funcional visual  Senyalització sonora als semàfors i

recorreguts amb superfícies podotàctils.

Mòdul 1 – Característiques d’un itinerari de vianants i 
bicicletes segur
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Recorregut amb bandes 

podotàctils en una 

intersecció amb passos de 

vianants.

Font: Guia pràctica de facilitats per a la 
circulació de vianants en zones urbanes.

Mòdul 1 – Característiques d’un itinerari de vianants i 
bicicletes segur
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Deficiències en la instal·lació de 

recorreguts segurs per a persones 

invidents.

Mòdul 1 – Característiques d’un itinerari de vianants i 
bicicletes segur
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La invasió dels passos de vianants per part d’altres vehicles és una

pràctica bastant habitual que s’ha de sancionar i combatre amb educació i

conscienciació.

Mòdul 1 – Característiques d’un itinerari de vianants i 
bicicletes segur
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Elements a les voreres que redueixen la visibilitat per a vehicles i vianants

Mòdul 1 – Característiques d’un itinerari de vianants i 
bicicletes segur



54Seguretat viària

04
Mòdul 1 – Característiques d’un itinerari de vianants i 
bicicletes segur

Visibilitat reduïda a passos de vianants a causa d’una planificació incorrecta 

o incivisme per part dels conductors.
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04
Mòdul 1 – Característiques d’un itinerari de vianants i 
bicicletes segur

Itinerari de vianants on es necessari ubicar un pas de vianants
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Itineraris per a Ciclistes

• Ciclistes  col·lectiu que requereix d’una protecció especial ja que

conviuen en gran mesura amb el trànsit rodat, i estan exposats a

accidents. És per això que sempre es recomana utilitzar un casc de

protecció, tot i que la legislació no ho indiqui com a obligatori.

• A part de la protecció de l’individu, també es poden realitzar

intervencions a l’espai públic que generen una protecció de tot el

col·lectiu ciclista.

Mòdul 1 – Característiques d’un itinerari de vianants i 
bicicletes segur
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Aquestes passen per dotar als ciclistes d’itineraris exclusius:

• Carril bici segregat:

– En calçada, amb una delimitació per a la circulació de bicicletes.

– En moltes ocasions s’instal·len proteccions al paviment per a que

la resta de vehicles que circulen per la calçada no envaeixin el

carril.

– Pot ser de una sola direcció o bidireccional.

– Se sol situar a les vies de diversos carrils amb un trànsit dens,

per generar un espai de protecció i seguretat a les bicicletes.

Mòdul 1 – Característiques d’un itinerari de vianants i 
bicicletes segur
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Exemple de carril bici segregat amb proteccions laterals

Mòdul 1 – Característiques d’un itinerari de vianants i 
bicicletes segur
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• Eix compartit entre bicicletes i vianants:

– Situat sobre la vorera, fent una diferenciació clara de l’espai

dedicat per a bicicletes i un altre per vianants, mitjançant pintura

o un paviment diferent.

– Només en voreres molt amples (>5m) per tal d’augmentar la

seguretat i que ambdós col·lectius tinguin espai suficient per a la

seva circulació.

Mòdul 1 – Característiques d’un itinerari de vianants i 
bicicletes segur
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04

Eix compartit entre 

bicicletes i vianants

Mòdul 1 – Característiques d’un itinerari de vianants i 
bicicletes segur
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Mala pràctica en un carril bici en eix compartit amb vianants. No té

continuïtat a partir del semàfor. A la segona fotografia s’aprecia que s’ha

afegit un fanal que obstaculitza el pas.

Mòdul 1 – Característiques d’un itinerari de vianants i 
bicicletes segur

2012 2018
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Invasions de carrils bici per part de cotxes i camions.

Mòdul 1 – Característiques d’un itinerari de vianants i 
bicicletes segur
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Encreuament entre carril bici i 

pas de vianants que pot generar 

situacions de risc

Mòdul 1 – Característiques d’un itinerari de vianants i 
bicicletes segur

Possible solució
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Vorera bici amb poca visibilitat de la senyalització horitzontal.

Mòdul 1 – Característiques d’un itinerari de vianants i 
bicicletes segur
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• Calçada compartida amb la resta de vehicles (Zona 30):

– Vies ciclables constituïdes per un sol carril, i compartides al

mateix temps per bicicletes i altres vehicles.

– La limitació de velocitat està situada als 30 km/h, tenint el

ciclistes la prioritat sobre la resta de vehicles, però no sobre els

vianants.

– S’ha de seguir en tot moment el sentit de la circulació.

Mòdul 1 – Característiques d’un itinerari de vianants i 
bicicletes segur
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Encreuaments

• Unió de diferents moviments (vianants o vehicles) al mateix nivell, és

a dir és la unió de dos o més carrers. La seva funció és la de

permetre connectar una via amb una altra.

• Es veuen afectats per una gran quantitat de punts de conflicte que

poden posar en perill la seguretat viària.

• Requereixen de zones de passos de vianants i bicicletes

correctament situats i que gaudeixin de la màxima visibilitat possible.

Mòdul 2 – Millora de la seguretat viària als 
encreuaments. 
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Punts de conflicte

Mòdul 2 – Millora de la seguretat viària als 
encreuaments. 
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Recomanacions per a millorar la seguretat viària en interseccions i
reduir els punts de conflicte:

• Realitzar una indicació prèvia, mitjançant senyalització, de

l’existència d’una cruïlla, per evitar atropellaments o accidents entre

vehicles.

• Ubicar elements que facilitin la il·luminació i la visibilitat de la zona

en període nocturn, com fanals o llums situades al terra del pas de

vianants.

• Evitar qualsevol element als laterals de la calçada que resti visibilitat

per identificar vianants o els vehicles que venen des de l’altra via

(arbres, senyals, contenidors...).

• Prioritzar la ubicació de passos de vianants que corresponguin a una

línia recta segons el recorregut del carrer  a carrers amb xamfrans

a les seves cruïlles, molts vianants obvien el pas i segueixen el seu

camí per parts no habilitades, originant un risc viari.

Mòdul 2 – Millora de la seguretat viària als 
encreuaments. 
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Intersecció compacta i segura.

Mòdul 2 – Millora de la seguretat viària als 
encreuaments. 

Intersecció no compacta amb
marques vials de zona morta.

Intersecció no compacta. Pas de vianants 
fora de la  trajectòria idònia del vianant.

Ubicació correcta de pas de vianants. 
Possible ocupació del pas i restricció
de la visibilitat.

Millora d’interseccions
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Mòdul 2 – Millora de la seguretat viària als 
encreuaments. 

Millora d’interseccions

Localització de l’estacionament al costat contrari al d’entrada dels vehicles que
venen pel carrer perpendicular, permetent d’aquesta forma una major
visibilitat a la cruïlla.
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Limitació de la velocitat

• Limitació de la velocitat als encreuaments i l’espai previ mitjançant

senyalització i elements reductors de la velocitat (ressalts, bandes

sonores...)  Quants més es situïn i menor distància existeixin entre

ells, la velocitat límit aconseguida serà menor.

Mòdul 2 – Millora de la seguretat viària als 
encreuaments. 
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1. Avingudes

Mòdul 2 – Millora de la seguretat viària als 
encreuaments. 

Font: NACTO

– Refugis de vianants 

persones amb mobilitat 

reduïda

– Espais senyalitzats per als 

ciclistes, tant per a ells com per 

a la resta d’usuaris de la via 

les interseccions han de ser 

part de les ciclovies mitjançant 

pintura a la calçada i senyals 

que indiquin els trams per on 

han de circular

– Disminuir els girs dels 

automòbils a la dreta i a 

l’esquerra per evitar els punts 

de conflicte amb vianants i 

ciclistes 
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2. Carrers menors  Plataforma elevada

– Dona continuïtat als itineraris de vianants, i els hi dona

preferència a tota la intersecció .

– Obliga als vehicles a detenir-se abans d’entrar a la intersecció i a

disminuir la velocitat.

Mòdul 2 – Millora de la seguretat viària als 
encreuaments. 

Font: NACTO
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3. Complexes/Irregulars

 S’aconsegueix reduir els

punts de conflicte i

redistribuir l’espai per a

vehicles, guanyant nous

espais per a vianants i

ciclistes.

Mòdul 2 – Millora de la seguretat viària als 
encreuaments. 

Font: NACTO



75Seguretat viària

05

Pas sobreelevat abans d’un encreuament a Cádiz. 

Font: Diario de Cádiz

Mòdul 2 – Millora de la seguretat viària als 
encreuaments. 

Altres propostes per reduir els punts de conflicte als encreuaments
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Zona d’aturada en semàfor per a bicis

Mòdul 2 – Millora de la seguretat viària als 
encreuaments. 
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Estrenyiment de carrer a Mongat per millorar la visibilitat i reduir la 

velocitat a la cruïlla. També s’eviten avançaments indeguts. 
Font: Diba

Mòdul 2 – Millora de la seguretat viària als 
encreuaments. 
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Mòdul 2 – Millora de la seguretat viària als 
encreuaments. 

Ampliació de voreres per afavorir els 

trajectes en línia recta a Sant Just 

Desvern. 

Font: Diba
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Mòdul 2 – Millora de la seguretat viària als 
encreuaments. 

Actuació en encreuament entre els carrers Villarroel i Rosselló (Barcelona)

2017

2019
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Mòdul 2 – Millora de la seguretat viària als 
encreuaments. 

L’aparcament a 

llocs no 

permesos en 

encreuaments 

pot fer perillar la 

seguretat dels 

vianants al restar 

visibilitat.
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Mòdul 2 – Millora de la seguretat viària als 
encreuaments. 

En conclusió, totes les 

intervencions haurien  

d’anar orientades a 

seguir aquest tipus de 

prioritat.

Font: Plataforma arquitectura
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• Transformació dels carrers en espais on els vianants tinguin

preferència de circulació davant altres vehicles.

• L’objectiu d’aquestes mesures és fer municipis més accessibles als

vianants, que puguin circular lliurement i on el cotxe deixi de ser el

protagonista. En definitiva, ciutats on els seus habitants gaudeixin

d’una millor qualitat de vida, tant pel que fa a la seguretat viaria com

envers el medi ambient.

Mòdul 3 – La pacificació dels carrers. 
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Tipologies de vies en trama urbana

Mòdul 3 – La pacificació dels carrers. 

Font: RACC
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Tipologies de regulació de carrers pacificats

1. Carrer residencial (de vianants)

– Senyal S-28  identifica les zones de circulació amb prioritat 

per a vianants

– Velocitat màxima de 20 km/h

– Els vehicles han de concedir la prioritat als vianants, i només 

poden estacionar en llocs designats per senyals o marques 

viaries 

– Els vianants poden fer servir tota la zona de circulació

– El final del carrer residencial s’identifica amb la senyal S-29

Mòdul 3 – La pacificació dels carrers. 
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Tipologies de regulació de carrers pacificats

1. Carrer residencial (de vianants)

Senyal S-28 Senyal S-29

Mòdul 3 – La pacificació dels carrers. 
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Tipologies de regulació de carrers pacificats

2. Carrer Zona 30

– Senyal S-30  identifica les zones de circulació de zona 30 

– Convivència de tots els usuaris de la via, amb prioritat per als 

vianants

– Velocitat màxima de 30 km/h

– Busquen aconseguir un equilibri entre les realitats d'una zona 

urbana amb activitat de vianant i la funció circulatòria

– Aquests carrers son considerats com un espai públic  per a les 

persones que hi viuen, treballen, juguen o estudien, no per estar 

només de pas

Senyal S-30

Mòdul 3 – La pacificació dels carrers. 

Senyal R-301
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Tipologies de regulació de carrers pacificats

3. Zona de vianants (illes de vianants)

Restricció de l’entrada excepte vehicles autoritzats. Els autoritzats solen ser 

residents i vehicles de mercaderies.

Exemple de senyalització d’una zona de vianants

Mòdul 3 – La pacificació dels carrers. 
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06 Mòdul 3 – La pacificació dels carrers. 

Reducció de velocitat dels vehicles
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06 Mòdul 3 – La pacificació dels carrers. 

Reducció de velocitat dels vehicles
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Reducció de velocitat dels vehicles

• Estretament de carrers

Mòdul 3 – La pacificació dels carrers. 
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Reducció de velocitat dels vehicles

• Estretament de carrers

Mòdul 3 – La pacificació dels carrers. 
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Reducció de velocitat dels vehicles

• Zig-Zag de la zona de circulació

Mòdul 3 – La pacificació dels carrers. 
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Reducció de velocitat dels vehicles

• Alternança del cordó d’aparcament

Mòdul 3 – La pacificació dels carrers. 
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Plataforma única:

• Conversió de carrers amb segregació tradicional (calçada i dos

voreres) a carrers de plataforma única, on els vianants puguin fer ús

de tota la via.

• Es poden dividir en:

– Carrers amb segregació d’espais.

– Carrers sense segregació d’espais.

Mòdul 3 – La pacificació dels carrers. 
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Carrer de plataforma 
única amb segregació:

• Es reserva l’espai 
central del carrer per 
els vehicles.

• Els vianants segueixen 
utilitzant els espais 
laterals.

• El carrer es configura 
com un lloc de pas 
més que d’estada.

Mòdul 3 – La pacificació dels carrers. 

Carrer de plataforma única amb segregació a 

Premià de Mar.

Font: Diba
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Carrer de plataforma 
única sense segregació:

• Tot i permetre el pas de 

vehicles, tot l’espai del 

carrer està dedicat al 

vianant.

• El carrer perd la seva 

linealitat i pot ser 

ocupat com a lloc 

d’estada.

• No existeix cap espai 

que recordi a les 

voreres, per tant els 

vianants es reparteixen 

per tot el carrer.

Mòdul 3 – La pacificació dels carrers. 

Carrer de plataforma única sense segregació 

a Premià de Mar. 

Font: Diba
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Urbanisme tàctic:

• Aquesta transformació dels carrers consisteix a fer una modificació

en favor dels vianants, utilitzant la mínima quantitat de recursos

possibles, recuperant espai als vehicles i originant una diferenciació

clara del que esdevé per vianants i el que segueix sent del vehicle

privat.

• Aquestes intervencions són realitzades en un període curt de temps,

utilitzant poc mobiliari urbà, i amb la característica de que solen ser

configuracions temporals, subjectes a una modificació integral en el

futur per a consolidar aquest canvi.

Mòdul 3 – La pacificació dels carrers. 
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Exemples d’urbanisme tàctic als carrers 

de Consell de Cent (esquerra), Rocafort 

(baix a l’esquerra) i la superilla de Sant 

Antoni (baix).

Mòdul 3 – La pacificació dels carrers. 
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Tot i així, ha 

d’haver-hi civisme 

per part de la resta 

de vianants que 

utilitzen la via 

pública, com pel 

vehicle privat.

Mòdul 3 – La pacificació dels carrers. 
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Projecte “Protegim les escoles”

• Aplicació de l’urbanisme tàctic en entorns escolars per tal de millorar 

la seguretat dels escolars i la resta de vianants, creant espais de 

protecció.

• Un projecte que articula aquesta visió s’anomena “Protegim Escoles” 

i l’Ajuntament de Barcelona n’és l’impulsor.

Mòdul 3 – La pacificació dels carrers. 
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• Aquest projecte limita la 

circulació de vehicles i 

executa eines pròpies 

de  l’urbanisme tàctic, 

per tal que amb pocs 

recursos, es generin 

espais pacificats i 

s’incrementi la 

seguretat viària.

Mòdul 3 – La pacificació dels carrers. 

Font: Ajuntament de Barcelona
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El cas de l’escola Grèvol com exemple:

Mòdul 3 – La pacificació dels carrers. 

• El carrer de 

Provençals, on es 

situa l’escola està 

dotada d’espai 

guanyat a la calçada, 

reducció de velocitat 

dels vehicles, 

senyalització 

adequada...  eines 

que prioritzen 

l’estada de persones 

en detriment del 

vehicle privat.
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06 Mòdul 3 – La pacificació dels carrers. 

Entrada principal de l’escola Grèvol amb espai d’estada guanyat a la 

calçada. 

Font: Ajuntament de Barcelona.
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06 Mòdul 3 – La pacificació dels carrers. 

Senyalització d’entorn escolar amb velocitat limitada a l’inici del carrer de 

Provençals. 
Font: Ajuntament de Barcelona.
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06 Mòdul 3 – La pacificació dels carrers. 

Actuació en carrer

Actuacions en xamfrà

Altres intervencions a 
diferents escoles
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06 Mòdul 3 – La pacificació dels carrers. 

• Com a alternativa a aquest 

urbanisme tàctic permanent, 

alguns entorns escolars 

opten per un tancament 

temporal de carrers en hores 

de sortida i entrada a 

l’escola.

Escola França amb el carrer tallat per a vehicles a Terrassa. 

Font: Camí Escolar Terrassa
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CEIP Sant Pau (Figueres) Any 2015

Quin tipus d’actuació escollir? 
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CEIP Sant Pau (Figueres) Any 2019 Transformació a carrer de plataforma 

única

Quin tipus d’actuació escollir? 
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Col·legi Ntra. Señora de la Consolación (Tortosa)

Quin tipus d’actuació escollir? 
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Centre Educatiu Balaguer (Hospitalet de Llobregat)

Quin tipus d’actuació escollir? 

2008

2012

És suficient 
aquesta 
intervenció?
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07 Quin tipus d’actuació escollir? 

2. Ribas i Bracons amb Crta. de Taialà
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07 Quin tipus d’actuació escollir? 

2. Ribas i Bracons amb Crta. de Taialà
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07 Quin tipus d’actuació escollir? 
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07 Quin tipus d’actuació escollir? 

Vorera amb “orelles” al carrer Empúries
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07 Quin tipus d’actuació escollir? 

Vorera amb “orelles” al carrer Empúries
Manca pas de vianants a la cruïlla del carrer de la Creu amb 
la Travessera de la Creu 
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07 Quin tipus d’actuació escollir? 
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07 Quin tipus d’actuació escollir? 

ESCOLA
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07 Quin tipus d’actuació escollir? 
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07 Quin tipus d’actuació escollir? 
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07 Quin tipus d’actuació escollir? 

Eliminació del cordó d’aparcament i eixamplament de la vorera
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Avui entra en vigor la nova ordenança de mobilitat a Girona. Ajuntament

de Girona. https://www.girona.cat/gironafm/cat/noticies2.php?id=15084

https://web.girona.cat/mobilitat/vmp/antecedents

Bones practiques per a la millora de la seguretat viària en zona urbana. 
Ajuntament de Tarragona. 

https://www.tarragona.cat/mobilitat/fitxers/altres/annex-bones-

practiques-pla-local-de-seguretat-viaria

Manual d’exemples constructius de bones pràctiques. Generalitat 

Valenciana. http://politicaterritorial.gva.es/va/web/movilidad-

urbana/manual-exemples-constructius-de-bones-practiques

Cuatro propuestas de diseño para construir intersecciones más seguras. 
Plataforma arquitectura, Constanza Martínez Gaete, 2015. 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/768167/cuatro-propuestas-de-

diseno-para-construir-intersecciones-mas-seguras
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https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/768167/cuatro-propuestas-de-diseno-para-construir-intersecciones-mas-seguras


122Seguretat viària

08 Referències bibliogràfiques
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https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-

que/urbanisme-per-als-barris/protegim-escoles

Catàleg d’experiències en Seguretat Viaria Urbana a Espanya

https://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/estrategias-y-

planes/urbanos/doc/Catalogo_de_experiencias_en_Seguridad_Vial_Urba

na_en_Espana.pdf
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Moltes
gràcies!


