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BLOC I. DIAGNOSI DE SEGURETAT VIÀRIA I MOBILITAT 

1.  DEFINICIÓ DEL TREBALL TÈCNIC 

1.1.  INTRODUCCIÓ 

Les dades d’evolució de la sinistralitat a Catalunya dels darrers anys mostren una tendència 

general positiva. Fonamentalment, la millora de les xifres s’ha d’atribuir a la reducció dels 

accidents i de les víctimes en carretera, mentre que la situació en zona urbana, amb lleugeres 

variacions anuals, mostra un descens més suau i roman com a assignatura pendent de la 

seguretat viària al nostre país. 

El Pacte Nacional per la Mobilitat Segura i Sostenible és l'acord amb el qual Govern, diputacions, 

món local i societat civil i econòmica es comprometen a col·laborar i sumar sinergies per construir 

una resposta de país als reptes de la mobilitat segura, sostenible, saludable i connectada en línia. 

En aquest sentit, els Plans Locals de Seguretat Viària i els Treballs tècnics de seguretat viària són 

algunes de les eines de treball i col·laboració entre Govern i Municipis per a la millora de la 

seguretat viària local. 

Amb aquest interès per millorar la seguretat viària, l’Ajuntament de Miralcamp planteja 

l’elaboració d’un Treball tècnic de Seguretat Viària als vials del municipi en el marc en el marc del 

programa de Plans Locals de Seguretat Viària i mitjançant un conveni de col·laboració viària amb 

el Servei Català de Trànsit. 

L’objectiu fonamental del Treball tècnic de seguretat viària a Miralcamp és la prevenció de 

sinistres i la reducció de l’accidentalitat. El punt de partida requereix analitzar els nivells de 

sinistralitat en zona urbana així com realitzar un diagnòstic visual de la configuració urbana en 

relació a la seguretat viària. 

L’estructura del treball es basa en la disposició d’un bon grau d’informació sobre la problemàtica 

municipal que permet una diagnosi acurada i l’elaboració de les propostes adequades. L’estudi 

defuig els plantejaments teòrics generals i s’acosta a la realitat que preocupa el ciutadà i 

l’Administració, per tal de resoldre problemes concrets. En aquest sentit ha estat clau la 

disponibilitat d’informació directa de l’Ajuntament de Miralcamp, així com les dades d’accidents 

del SIDAT.  

1.2.  OBJECTE D’ESTUDI 

En zona urbana, la major part de víctimes mortals per accident de trànsit són per atropellament. 

Els principals grups amb més risc d’atropellament són homes i dones de més de 74 anys i els 

menors de 17 anys.  

Cal col·laborar per pacificar els espais urbans. Per limitar la velocitat allà on hi ha més accidents 

(nuclis urbans), amb col·lectius vulnerables especialment implicats (infants i gent gran); és una 

mesura que pot resultar molt eficaç a l’hora de reduir les víctimes mortals i els ferits greus a 

causa d’atropellament. En aquest sentit, aquest treball tècnic de pacificació del trànsit incideixen 

en aquests punts per tal de minimitzar aquests accidents, tenint en compte també les necessitats 

del transport col·lectiu de viatgers. 
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A més de reduir el nombre d’accidents i la lesivitat d’aquests, la pacificació i convivència d’espais 

també té com a efecte la reducció del soroll provocat pel trànsit, la millora de la qualitat de l’aire 

i la reducció de les emissions de CO2.  

D’altra banda, la limitació de velocitat a 30 km/h permet una cohabitació segura entre els vehicles 

motoritzats i els modes actius, la bicicleta i vianants, podent evitar així la construcció d’una 

infraestructura segregada. 

Pel que fa als infants, es vol protegir els entorns escolars per tal de fomentar que infants i joves 

facin el seu recorregut diari de casa a l’escola a peu o en bicicleta i de manera autònoma i 

sostenible.  

En una societat amb un percentatge creixent de gent gran, també cal estudiar els canvis a 

promoure orientats a aquest col·lectiu, especialment en zona urbana, com ara: augmentar el 

nombre d’espais segurs de vianants, disminuir la velocitat de pas dels vehicles motoritzats, 

millorar la visibilitat de carrers i cruïlles, ordenar els carrers per a evitar el pas contant de vehicles 

i els conflictes entre vehicles i vianants, etc. 

Els treballs tècnics de seguretat viària donaran resposta en aquesta problemàtica. D’aquesta 

forma, en el present treball es realitza un anàlisi de la seguretat viària i la mobilitat del nucli urbà. 

Dins d’aquest anàlisi també s’inclou un estudi de la xarxa de vianants, de transport públic i de 

vehicle motoritzat. Finalment, es proporciona un conjunt de propostes de millora de l’ordenació 

a tot l’àmbit d’estudi. 

1.3.  EL MUNICIPI 

Per tal d’entendre ells conflictes viaris del municipi, és convenient conèixer, encara que a grans 

trets, el marc geogràfic i les condicions bàsiques en que és desenvolupa la mobilitat al municipi 

on es troba la via d’estudi. 

Miralcamp es situa a la comarca de Pla d’Urgell, disposa d’una superfície de 14,87 km2 i compta 

amb una població censada de 1.385 habitants (IDESCAT, 2020).  

L’evolució poblacional de Miralcamp durant la darrera dècada es caracteritza per una tendència 

cap al decreixement de població; tot i que, l’últim TRENNI amb estadístiques hi ha un lleuger 

augment del nombre d’habitants. En l’any 2009 el municipi comptava amb 1.439 habitants que 

s’han anant reduint paulatinament fins a l’any 2018 en que s’arriba al mínim registrat a la darrera 

dècada (1.347 habitants). Durant l’any 2018 s’ha engegat un període de recuperació, continuat 

en l’any 2019 on es registrem 1.352 habitants i els 1.385 de l’any 2020.  

D’altra banda, pel que fa al parc de vehicles, les darreres dades publicades en l’IDESCAT són fins 

l’any 2019. S’ha observat un lleuger augment en el nombre de vehicles en els darrers 10 anys, 

tot i apreciar-se un decreixement de la població.  

Taula 1. Parc de vehicles de Miralcamp (2009 i 2019) 

Any 
 

Turismes Motocicletes 
Camions i 
furgonetes 

Tractors 
industrials 

Autobusos i 
altres 

Total 

2009 811 104 282 25 81 1.303 

2018 909 133 297 20 76 1.435 

Increment 
Absolut 

98 29 15 -5 -5 132 



Treball tècnic de seguretat viària  

Miralcamp 

 

3 

% 10,8% -5,0% -15,6% --- 6,7% 0,2% 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya IDESCAT (www.idescat.net) 

 

El gràfic següent mostra l’evolució de la població i el parc de vehicles (entre els anys 2009 i 2019). 

Gràfic 1.   Evolució del nombre d’habitants i del parc de vehicles de Miralcamp (2009-2019)  

 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya IDESCAT (www.idescat.net) 

 

Segons la informació registrada a l’IDESCAT, la distribució del parc de vehicles (dades de 2019) 

és similar a la mitjana catalana, tot i existir un percentatge menor de turismes i de motocicletes 

sobre el total. 

Gràfic 2.   Composició del parc de vehicles de Miralcamp i Catalunya (2019)  

Miralcamp (2019) 

 

Catalunya (2019) 

 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya IDESCAT (www.idescat.net) 
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No obstant, pel que fa l’índex de motorització, aquest és notablement superior al municipi de 

Miralcamp que al conjunt de Catalunya (IDESCAT, 2018) tret indicatiu d’una major mobilitat en 

vehicle privat que a la mitjana de Catalunya. 

Gràfic 3.   Comparativa de l’evolució de l’índex de motorització entre Miralcamp i Catalunya (2019)  

 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya IDESCAT (www.idescat.net) 

1.4.  ÀMBIT D’ESTUDI 

L’àmbit d’estudi correspon a l’àmbit municipal de Miralcamp. 

Gràfic 4.   Àmbit d’estudi, municipi de Miralcamp 

  

Font: AIM, elaboració pròpia a partir de la base de http://www.icc.cat/. 

http://www.idescat.net/


Treball tècnic de seguretat viària  

Miralcamp 

 

5 

Miralcamp és un municipi proper a Mollerussa, a uns 5 km, i que es situa entre els vials comarcals 

C-73 (L-200) i C-341 (LV-2001).  

Miralcamp es troba a uns 25-30 km de Lleida, i a l’espai comprés entre la A-2 i la AP-2 al seu pas 

pel Pla d’Urgell. 

Gràfic 5.   Àmbit d’estudi, situació del municipi de Miralcamp 

 

Font: AIM, elaboració pròpia a partir de la base de http://www.icc.cat/. 

 

La carretera L-200, en un inici discorria per l’interior del municipi però, des de 2008 compta amb 

una variant que allibera el municipi d’uns 6.000 vehicles diaris, segons el Pla d’aforaments de 

vehicles de 2018 publicats per la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat. 

Aquesta infraestructura, doncs, redueix, considerablement, el número de vehicles que passen per 

la trama urbana de Miralcamp i, també, la velocitat de pas dels vehicles en la travessera del vial 

per Miralcamp. 

Els Punts Quilomètrics de la L-200 que comprèn la variant són entre el PK 2+300 i el PK 3+700, 

entre els quals es situa Miralcamp. El vial uneix Les Borges Blanques amb Mollerussa il’A-2 i l’AP-

2. 
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2.  CARACTERITZACIÓ DE LA SEGURETAT VIÀRIA 

El coneixement dels tipus d’accidents i de les diferents circumstàncies que els envolten poden 

revelar problemes generals i ajudar en el disseny posterior d’estratègies d’actuació.  

Cal assenyalar de manera prèvia que quan es parla d’accidents en l’actual informe es fa referència 

a accidents amb víctimes. És un criteri per mantenir el rigor i fiabilitat de les dades. La utilització 

de dades d’accidents en general (incloent els sense víctimes) és compromesa, perquè sovint en 

aquests accidents no hi intervé cap autoritat policial i, no sempre queden registrats en les bases 

de dades. 

La base de dades d’accidentalitat s’ha extret del SIDAT del Servei Català de Trànsit (SCT). Aquesta 

és la font de dades utilitzada per a la caracterització de l’accidentalitat al terme municipals de 

Miralcamp que es desenvolupa en els següents apartats. Atès que a Miralcamp no existeix policia 

local, les dades han estat recollides pel cos de Mossos d’Esquadra.  

2.1.  EVOLUCIÓ DE L’ACCIDENTALITAT 

El nombre d’accidents amb víctimes a la zona urbana de Miralcamp, en el període 

comprès entre els anys 2017 i 2020, és baix, amb 3 accidents amb víctimes.  

Gràfic 6.   Nombre d’accidents amb víctimes (2017-2020)  

 

Font: SIDAT, Servei Català de Trànsit. 
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A l’àmbit municipal de Miralcamp s’han registrat altres accidents però es situen fora de l’àmbit 

d’estudi, en trams de caire interurbà, allunyats del nucli de població. 

La lesivitat de les víctimes és un indicador important a considerar en l’anàlisi de la seguretat viària 

local. La base de dades municipal distingeix entre tres grups de víctimes: morts, ferits greus i 

ferits lleus. Només es registra una víctima greu l’any 2018 i no hi ha víctimes mortals en zona 

urbana. Així la lesivitat registrada en els últims anys és baixa. 

Gràfic 7.   Nombre de víctimes i lesivitat (2017-2020)  

  
Font: SIDAT, Servei Català de Trànsit. 

 

Dels accidents amb víctimes succeïts entre els anys 2017 i 2020. Es destaquen:  

- L’accident greu registrat va tenir lloc al carrer Enric Granados 4. Una col·lisió frontal amb 

un vehicle pesant involucrat, provocant 7 víctimes, una d’elles greu. 

- Un punt a avaluar és el carrer Molinet, localització d’una col·lisió frontolateral. 

2.2.  TIPOLOGIA D’ACCIDENTS 

La taula següent mostra la distribució dels accidents a les carreteres analitzades en l’àmbit 

d’estudi considerat, per tipologies de sinistre. 
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Taula 2. Tipus d’accident de trànsit amb víctimes a la zona urbana de Miralcamp.  
 

Tipus d’accident Nº d’accidents  Carretera  

Col·lisió frontal  1 Carrer Enric Granados 

Col·lisió frontolateral  1 Carrer Molinet 

Caiguda a la via o bolcada 1 - 

Total 3 - 

 
Font: SIDAT 

 

En el període d’estudi, s’observa com les vies presenten uns valors absoluts d’accidentalitat 

baixos, on únicament és registren 3 tipologies d’accidents: col·lisió frontal, col·lisió frontolateral 

o caiguda a la via o bolcada. 

2.3.  ELS VEHICLES IMPLICATS 

En l’àmbit urbà de Miralcamp, com en altres vies de Catalunya, els turismes resulten implicats en 

un nombre major d’accidents.  

Taula 3. Mitjans de locomoció implicats en accidents de trànsit  

Mitjans de locomoció Vehicles implicats 

Vianants - 

Bicicletes 1 

Ciclomotors - 

Motocicletes - 

Turismes 4 

Furgonetes i camions 2 

Altres vehicles - 

Total 7 

Font: SIDAT 

 

La implicació de vianants o bicicletes es dona en només un cas, i aquest cas la lesivitat va ser 

lleu.  
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3.  CARACTERITZACIÓ DEL FUNCIONAMENT DE LA MOBILITAT 

3.1.  XARXA VIÀRIA 

3.1.1. XARXA VIÀRIA INTERURBANA 

Carretera L-200 

La L-200 comença en un tram interurbà on la velocitat genèrica és de 90 km/h (tot i que no hi 

ha cap senyal que ho indiqui). En aproximar-se a Miralcamp en dues rotondes als extrems del 

municipi es desvia la major part de la circulació. Ambdues rotondes connecten amb la trama 

urbana de Miralcamp i es va reduint la velocitat fins a arribar al nucli urbà on la velocitat límit és 

de 30 km/h.  

Gràfic 8.   El sistema viari a l’entorn de Miralcamp 

 

Font. Institut Cartogràfic de Catalunya. 
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Gràfic 9.   Limitacions de velocitat de la carretera L-200 

 

Font. AIM, elaboració pròpia a partir de la base de http://www.icc.cat/. 

 

Aquesta via enllaça Miralcamp amb Mollerussa, en sentit nord, i amb Les Borges Blanques, en 

sentit sud. Alhora connecta amb municipis veïns com Puiggròs, Arbeca, el Palau d’Anglesola... 

També, a nord, enllaça amb la autovia A-2, i a sud amb l’autopista AP-2. 

La travessera urbana de la L-200, circumval·lada, rep el nom d‘avinguda del Doctor Garcia 

Teixidor. El tram de la L-200 pròxim a Miralcamp comprèn del PK 2+300 al PK 3+700. 

Al seu pas per Miralcamp tota l’amplada de la calçada es troba destinada a la circulació de 

vehicles, sense existir reserva per a un carril de serveis. La secció de la calçada és de 8,00 m en 

arribar a Miralcamp, i incrementa l’amplada. 
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La carretera L-200 mitjançant els seus nodes a nord i sud de Miralcamp és la principal via d’accés 

i sortida del municipi. Però també es localitzen altres carreteres i camins, d’ús més residual però, 

que permeten la connexió de Miralcamp. 

 

Camí de Torregrossa 

A l’extrem oest i sud de Miralcamp es troben els dos trams de camí de Torregrossa que uneixen 

amb la carretera LV-2001 entre Mollerussa i Torregrossa. L’extrem sud té la possibilitat de 

connectar directament amb el municipi de Torregrossa i, també, amb la pròpia L-200. El seu tram 

de travessera per Miralcamp discorre pel carrer Jacint Verdaguer.  

Tot dos trams són camins rurals, sense ordenar fins que no arriben al nucli urbà de Miralcamp, 

al carrer Jacint Verdaguer. 

Per tant, no hi ha senyalització d’entrada en zona urbana ni reguladora de la velocitat del municipi 

tot i tenir la limitació del 30 km/h a tot el municipi. 

Pel que fa la secció disponible en la calçada, aquesta és variable. Es caracteritza per tenir la secció 

d’entrada sud molt ampla, amb uns 8 metres d’ampladade pas pels vehicles motoritzats. La secció 

nord és més estreta amb 4-5 metres d’ample pels dos sentits de circulació. 

La manca de senyalització és present fins a la unió amb el carrer Jacint Verdaguer. En el qual, al 

llarg dels seus 300 metres, hi ha 3 passos de vianants que estan senyalitzats únicament de forma 

horitzontal, i no hi ha la senyalització vertical corresponent. 

 

Carrer de Fondarella 

A l’extrem nord hi ha un altra via d’accés, el carrer de Fondarella. Aquest connecta amb la 

carretera LV-2001 (Juneda – Mollerussa), amb la N-II que connecta amb l’oest de Mollerussa 

(evitant creuar part de la trama urbana) i els altres municipis que es situen al vial (Bell-lloc 

d’Urgell, Bellpuig, Lleida...) i, per últim, amb el propi municipi de Fondarella.  

 

 

Imatge 1.  Cruïlla carrer de Fondarella – LV-2001. 

Es tracta d’una carretera local, amb un carril de circulació per sentit, de 3 metres per carril.  
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Hi ha una senyalització d’entrada i de sortida del nucli urbà; així com, senyalització reguladora de 

la velocitat de circulació pel municipi. També, hi ha un ressalt que obliga a reduir la velocitat al 

pas dels vehicles motoritzats per l’obstacle. Aquest ressalt compta amb senyalització vertical. 

Una vegada es troba al nucli urbà, mitjançant una rotonda s’ordena la circulació segons 

inici/destinació.  

 

  

Imatge 2.  Senyalització de regulació de la 
velocitat i avís del ressalt.  

Imatge 3.  Ressalt i indicació d’entrada al municipi. 

Aquest vial d’entrada i sortida del municipi té un flux important de vehicles. Molts vehicles de la 

zona d’activitat industrial i agrícola de Miralcamp, i la seva zona periurbana (la Cooperativa de la 

fruita, que es troba a aquest vial, i moltes treballadores d’Argal, per exemple opten per aquest 

vial de connexió). Per tant, resulta important la seva situació.  

La connexió natural interna amb aquestes activitats és mitjançant el carrer Molinet, que connecta 

amb la L-200 i és un dels carrers a estudiar més detalladament, en la seva caracterització com a 

vial d’entrada i sortida del nucli. 

3.1.2. XARXA VIÀRIA INTERNA (URBANA) 

El conjunt de carrers de titularitat municipal formen la xarxa viària interna de Miralcamp, que 

poden ser emprats tant per vianants, bicicletes i modes de transport motoritzats.  

El trets generals dels vials de la xarxa interna responen a carrers amb voreres, en molts casos, 

d’amplada molt reduïda (menys de 0,90 m); amb un ample de calçada suficient per a disposar 

d’un carril de circulació. No obstant, cal tenir en compte que en aquest espai la circulació dels 

vehicles es produeix en els dos sentits de la marxa per no disposar d’una regulació de sentits de 

circulació en el nucli urbà (llevat d’alguns casos puntuals de vials on es restringeix la circulació 

en un únic sentit).  
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Imatge 4.  Carrer Major a Miralcamp, vial estret, sense voreres, 
on es permet la circulació en els dos sentits.  

El reduït flux de circulació de vehicles motoritzats en aquests vials de la xarxa interna permet el 

un correcte funcionament de la mobilitat tot i les limitacions d’espai citades anteriorment. No 

obstant, el doble sentit de circulació a molts d’aquests carrers pot propiciar situacions no 

desitjades. 

Pel que fa a les interseccions entre la xarxa viària interna i les travesseres urbanes, les cruïlles 

típicament estan formades per espais amb poca visibilitat degut tant a unes amplades de vorera 

reduïdes com a l’absència de xamfrans en el disseny urbanístic de Miralcamp. Aquest fenomen 

ha provocat la instal·lació de diferents miralls que volen millorar les condicions de visibilitat en 

les incorporacions de la xarxa viaria urbana a la L-200. 

 

  

Imatge 5.  Intersecció carrer Sebastià -  
Avinguda Dr. Garcia Teixidor.    

Imatge 6.  Mirall convex a l’Avinguda Dr. Garcia 
Teixidor per millorar la visibilitat a la cruïlla.  

 

Per altra banda, els carrers urbans de la part alta del municipi es caracteritzen per tenir calçades 

amples, però amb voreres i espais destinats a vianants molt reduïts.  
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Imatge 7.  Carrer Jacint Verdaguer a Miralcamp, amb calçades 
amples i voreres estretes.  

3.2.  ACCESSIBILITAT A PEU 

La xarxa de vianants del municipi Miralcamp es pot classificar principalment en dues grans 

tipologies: 

- Voreres segregades de la calçada, per a ús exclusiu de vianants. En general, les voreres 

són estretes i no compleixen els requeriments d’accessibilitat de l’Ordre VIV/561/2010, 

d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques 

d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats 

(1,80 m d’amplada lliure d’obstacles). 

- Vials de plataforma única on el vehicle ha de compartir espai amb el vehicle motoritzat. 

En aquests vials es troba a faltar el senyal S-28 mitjançant el qual es definiria el vial com 

a un “Carrer Residencial” amb la normativa específica associada a aquesta tipologia de 

vials. 

CARRER RESIDENCIAL: zones de circulació especialment condicionades que estan 

destinades, en primer lloc, als vianants i en les quals s'apliquen les normes especials de 

circulació següents: la velocitat màxima dels vehicles està fixada en 20 quilòmetres per 

hora i els conductors han de concedir prioritat als vianants. Els vehicles no poden 

estacionar exceptuant els llocs designats per senyals o per marques. Els vianants poden 

utilitzar tota la zona de circulació. Els jocs i els esports estan autoritzats en ella. Els 

vianants no han de destorbar inútilment als conductors de vehicles. 



Treball tècnic de seguretat viària  

Miralcamp 

 

17 

  

Imatge 8.  Senyal S-28 de carrer 
residencial.   

Imatge 9.  Exemple d’ús del senyal S-28 en 
un altre municipi.   

Avinguda Dr. Garcia Teixidor 

L’Av. Dr. Garcia Teixidor és l’antic pas de la L-200 per Miralcamp, i és el vial amb un trànsit de 

vehicles motoritzats més alt. Disposa de doble vorera en tot el seu pas per la trama urbana, una 

a cada lateral, d’uns 1,00-1,50 metres de vorera útil. A les sortides del municipi, disposa de vorera 

davant dels edificis d’activitat o residencials, deixant sense vorera els trams sense activitat. Més 

enllà de les senyalitzacions d’inici i final de municipi, no hi ha voreres i el límit de la calçada és el 

voral.  

Pel que fa les característiques d’aquestes voreres, algunes no compleixen amb els requeriments 

d’amplada mínima de l’Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, pel qual les voreres accessibles han 

de disposar de més de 1,80 m d’amplada mínim lliure d’obstacles. 

Fins i tot, si es té en consideració el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 

20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat (menys restrictiu i vigent des de fa més 

temps que l’esmentada Ordre VIV), el qual defineix les voreres accessibles com aquelles que 

disposen de més de 0,90 m d’amplada lliure d’obstacles, una gran part de les voreres de 

l’avinguda Dr. Garcia Teixidor estan al límit del compliment d’aquesta normativa. 

 

  

Imatge 10.  Vorera a l’Avinguda Dr. Garcia 
Teixidor amb una amplada útil correcta.  

Imatge 11.  Cruïlla de l’Avinguda Dr. Garcia 
Teixidor amb problemes d’obstacles. 
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També cal tenir en compte l’estat de les voreres a l’hora de valorar l’accessibilitat d’un itinerari. 

Hi ha presència d’obstacles a la vorera que limiten l’amplada útil de vorera i fins i tot obstaculitzen 

la circulació de vianants. 

 

  

Imatge 12.  Cruïlla de l’Avinguda Dr. Garcia 
Teixidor amb problemes d’obstacles.  

Imatge 13.  Arbrat sobrecrescut obstaculitza el pas 
de vianants a l’Avinguda Dr. Garcia Teixidor.  

 

El segon paràmetre essencial a analitzar per a la mobilitat a peu són els passos de vianants, els 

elements que permeten als vianants creuar la calçada amb condicions de seguretat doncs 

atorguen al vianant prioritat de pas respecte al vehicle motoritzat. 

Al llarg dels 800 m de longitud de la travessera, només es localitzen 3 passos de vianants, un 

d’aquests elevat (prèvia senyalització). Espaiats entre sí una distància de 150-200 m. Aquest 

número de passos de vianants és insuficient per a satisfer les necessitats de mobilitat de la 

població, fet que provoca, i així s’ha observat in situ, que els vianants creuin la L-200 per qualsevol 

punt. 

Dos dels passos de vianants existents són elevats, a nivell de vorera; no obstant, hi ha un desnivell 

entre la vorera i el pas que no permet un pas correcte a les persones de mobilitat reduïda. 
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Imatge 14.  Pas de vianants elevat però no 
adaptat, a l’Avinguda Dr. Garcia Teixidor en la 

cruïlla amb carrer Sebastià.  

Imatge 15.  Pas de vianants elevat però no 
adaptat, a l’Avinguda Dr. Garcia Teixidor en la 

cruïlla amb carrer de la Creu.  

L’altre pas de vianants de l’avinguda Dr. Garcia Teixidor no és accessible. Tot i rebaixar l’altura 

de la vorada, no es pot considerar un pas de vianants accessible per a persones amb mobilitat 

reduïda. 

 

 

Imatge 16.  Cruïlla de la L-201 amb la LP-2015 sense cap pas de vianants en 
els vials que hi conflueixen.   

Finalment, de l’anàlisi realitzada destaca l’absència de més passos de vianants al llarg del vial.  
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Resta de carrers del municipi 

A la resta de carrers de Miralcamp hi ha una gran varietat de zones de vianant; com ja s’ha 

comentat, les voreres del municipi es caracteritzen, en general, per ser estretes o inexistent.  

Així, aquestes voreres no compleixen amb els requeriments d’amplada mínima de l’Ordre 

VIV/561/2010, d’1 de febrer, pel qual les voreres accessibles han de disposar de més de 1,80 m 

d’amplada mínim lliure d’obstacles. 

Fins i tot, si es té en consideració el Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 

20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat (menys restrictiu i derogat per l’esmentada 

Ordre VIV), el qual defineix les voreres accessibles com aquelles que disposen de més de 0,90 m 

d’amplada lliure d’obstacles, la majoria de les voreres de Miralcamp no compleixen aquesta 

normativa. 

 

  

Imatge 17.  Carrer Enric Granados, on tot l’ample 
del carrer, excepte dues petites voreres laterals de 

menys 1 metre, és calçada.  

Imatge 18.  Carrer Portal, carrer estret de doble 
sentit amb dues petites voreres laterals que  

proporciona la majoria de l’ample del carrer al 
vehicle motoritzat.  

 

Aquests tipus de voreres exerceixen més d’apartadors en el cas de que passi un vehicle motoritzat 

que de voreres de pas útil per a vianants. Fet que atorga tota la preferència de pas al vehicle 

motoritzat i provoca problemes de convivència entre modes. 

En quant a l’estat de les voreres per valorar l’accessibilitat d’un itinerari, es detecta la presència 

d’obstacles a la vorera que limiten l’amplada útil de vorera i fins i tot obstaculitzen la circulació 

de vianants. Un cas recurrent d’aquesta obstaculització de les voreres és el cas dels vehicles 

aparcats il·legalment sobre la vorera. 
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Imatge 19.  Vehicle impedeix el possible pas de 
vianants per aquesta vorera del carrer Jaume I.  

Imatge 20.  Rampa que possibilita l’accessibilitat a 
l’església; no obstant, el desnivell de la vorada i 

l’estretor de la vorera dificulten que el itinerari sigui 
complert accessible.  

Pel que fa als passos de vianants, elements que permeten als vianants creuar la calçada amb 

condicions de seguretat doncs atorguen prioritat de pas al vianant, s’han identificat aquells 

existents i senyalitzats  distribuïts pel municipi. 

 

Gràfic 10.   Ubicació dels passos de vianants 

 

Font. AIM, elaboració pròpia a partir de la base de http://www.icc.cat/. 
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La major part dels passos de vianants localitzats a Miralcamp no són adaptats, o no compten amb 

un gual de dimensions correctes per a possibilitar el correcte pas de persones amb mobilitat 

reduïda. Una bona execució de pas de vianants accessible i elevat es dona a la Travessera Enric 

Granados, davant de l’escola. 

 

  

Imatge 21.  Pas de vianants no adaptat, al 
carrer Enric Granados.  

Imatge 22.  Pas de vianants elevat i accessible, a la 
Travessera Enric Granados, davant de l’escola.  

3.3.  ACCESSIBILITAT EN BICICLETA 

Pel que fa a la xarxa de bicicletes no s’ha detectat cap espai reservat al seu ús. Per tant, les 

bicicletes han d’utilitzar la calçada dels carrers del municipi.  

A l’entorn urbà, donat que la velocitat de circulació és de 30 km/h, fent-se complir la limitació de 

velocitat per part dels vehicles motoritzats hauria de ser possible a assegurar una circulació segura 

de les bicicletes compartint calçada amb els vehicles. 

No s’han trobat infraestructures d’aparcament de bicicletes. 

 

  

Imatge 23.  Bicicleta circulant per l’Avinguda Dr. 
Garcia Teixidor.  

Imatge 24.  Bicicleta entrant a Miralcamp, davant 
del senyal de limitació de velocitat 30 km/h.  
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3.4.  ACCESSIBILITAT EN TRANSPORT PÚBLIC (PARADES D’AUTOBÚS). 

A Miralcamp hi ha servei de les següents línies de transport públic: 

- Línia 114 (Lleida – Puiggròs) 

Dilluns a divendres: 6 expedicions sentit Puiggròs i 4 expedicions sentit Lleida. 

Dissabtes: 4 expedicions sentit Puiggròs i 4 expedicions sentit Lleida. 

- Línia 305 (Les Borges Blanques – Mollerussa – Les Borges Blanques) 

Dilluns a divendres: 5 expedicions per Puiggròs i 3 per Juneda. 

Dins del municipi de Miralcamp l’únic punt de parada es troba a la Plaça Sant Jaume, al carrer de 

la Creu. La parada es troba al centre de la població. 

Gràfic 11.   Ubicació de la parada de bus 

   

Font. AIM, elaboració pròpia. 

 

Aquesta parada disposa de marquesina i d’un espai addicional per a que l’autobús pugui realitzar 

la parada en condicions adequades de seguretat viària.  
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Imatge 25.  Parada d’autobús de la Plaça Sant Jaume, al carrer 
de la Creu. 

Pel que fa l’accessibilitat de vianants a aquesta parada es detecta: 

- Una manca de passos de vianants en tots els brancals de la cruïlla per travessar els 

carrers. 

- No es disposa d’unes voreres accessibles a les rodalies de la marquesina d’autobús. Hi 

ha molts obstacles i el bus encotxa a la mateixa calçada. 

Per tant, l’avaluació de l’accessibilitat de la parada es conclou com a deficient. 

3.5.  CARACTERITZACIÓ DE LA MOBILITAT MOTORITZADA 

3.5.1. INTENSITATS DE VEHICLES 

La transformació del flux de vehicles és evident des de la creació de la variant a la L-200. L’any 

2008 es va executar l’obra i va alliberar al municipi d’uns 6.000 vehicles diaris de pas per 

Miralcamp, segons el Pla d’aforaments de vehicles de 2018 publicat per la Direcció General 

d’Infraestructures. 

Així, a l’actualitat, no hi ha un conflicte referent a la intensitat de pas de vehicles per l’interior del 

nucli.  

3.5.2. VELOCITATS DE CIRCULACIÓ 

La velocitat de circulació en tot el nucli urbà està limitada a 30 km/h en ser un entorn urbà amb 

un carril de circulació per sentit. 
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Gràfic 12.   Velocitat de circulació a l’àmbit de Miralcamp 

 

Font. AIM, elaboració pròpia a partir de la base de http://www.icc.cat/. 

 

No obstant, en ser carrers de doble sentit, en la seva majoria, i alguns d’ells amb una secció de 

calçada molt ampla, en algun cassón susceptibles de registrar velocitats superiors a les legals. 
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Reductors de velocitat 

En termes generals, l’opció escollida tradicionalment per Miralcamp per a controlar aquests 

possibles excessos de velocitats, ha estat la introducció de reductors de velocitat: ressalts, 

esquenes d’ase, passos de vianants elevats... 

Gràfic 13.   Ubicació dels elements reductors de velocitats  

 

Font. AIM, elaboració pròpia. 

 

S’han observat els diferents elements reductors situats a Miralcamp per a avaluar la seva 

idoneïtat. Es resumeixen a la següent taula: 
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1 

 

 

- Av. Dr. Garcia Teixidor 

- Pas Vianants Elevat (No accessible) 

- Senyalitzat ambdós sentits 

 

2 

 

 

- Av. Dr. Garcia Teixidor 

- Pas Vianants Elevat (No accessible) 

- Senyalitzat ambdós sentits 

 

3 

 

 

- Carrer de la Creu 

- Pas Vianants Elevat (Accessible) 

- Senyalitzat ambdós sentits 

 

4 

 

 

- Travessera d’Enric Granados 

- Pas Vianants Elevat (Accessible) 

- Senyalitzat ambdós sentits 

 

5 

 

 

- Travessera Anselm Clavé 

- Pas Vianants Elevat (Accessible) 

- Senyalitzat ambdós sentits 

 

6 

 

 

- Carrer Molinet 

- Esquena d’ase 

- Senyalitzat ambdós sentits 
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7 

 

 

- Carrer Molinet 

- Esquena d’ase 

- Senyalitzat ambdós sentits 

 

8 

 

 

- Carrer Fondarella 

- Esquena d’ase 

- Senyalitzat ambdós sentits 

 

9 

 

 

- Carrer Fondarella 

- Esquena d’ase 

- Senyalitzat ambdós sentits 

 

10 

 

 

- Carrer Enric Granados 

- Ressalt doble 

- Senyalitzat un únic sentit 

 

11 

 

 

- Carrer Enric Granados 

- Ressalt doble 

- Senyalitzat un únic sentit 

 

12 

 

 

- Carrer Beat Antoni Dalmau 

- Ressalt  

- Senyalitzat un únic sentit 
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13 

 

 

- Carrer Beat Antoni Dalmau 

- Ressalt  

- Senyalitzat un únic sentit 

 

14 

 

 

- Carrer dels Plans 

- Ressalt  

- Senyalitzat un únic sentit 

 

15 

 

 

- Camí de Torregrossa 

- Esquena d’ase  

- Senyalitzat un únic sentit 

 

16 

 

 

- Camí de Torregrossa 

- Esquena d’ase 

- Senyalitzat un únic sentit 

 

17 

 

 

- Carrer Jacint Verdaguer 

- Ressalt  

- Senyalitzat ambdós sentits 

 

 

Punts susceptibles d’excés de velocitat 

Hi ha alguns punts en que s’observa una velocitat superior a la permesa: 

- Carrer Molinet, de secció ample i amb un alt trànsit tant de vehicles com pesants. Es 

localitzen 2 ressalts ja existents però encara hi ha un tram en què els vehicles circulen a 

velocitats superiors als 30km/h. 
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Imatge 26.  Ressalt situat al carrer Molinet.   Imatge 27.  Recordatori de limitació de 
velocitat a 30 km/h i ressalt al carrer Molinet.  

- Camí de Torregrossa, una de les entrades al municipi en què es presenten habitualment 

excessos de velocitat en arribar des de la zona periurbana. Es localitzen 2 ressalts ja 

existents. Però abans del punt on es situen aquests elements reductors hi ha la sensació 

de què es circula a una velocitat superior a la permesa. Davat la futura urbanització 

d’aquest tram, asfaltant un tram més de camí, es creu convenient situar un altre element 

reductor de velocitat (reforçat amb senyalització de velocitat, que actualment manca). 

 

  

Imatge 28.  Ressalt d’entrada a la trama urbana 
situat al camí de Torregrossa.  

Imatge 29.  Vehicle accedint pel tram del camí 
de Torregrossa que s’ampliarà el seu asfaltat.  

 

- Avinguda Dr. Garcia Teixidor. Al seu accés sud hi ha tram prèvi a la zona urbana i que 

convida a  circular a una velocitat superior als 30 km/h en el moment d’accedir urbana al 

municipi. Es podria situar un  element reductor per assegurar els 30 km/h a l’entrada i, 

alhora, reforçar la velocitat del nucli urbà. 
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Imatge 30.  Punt d’entrada per l’Avinguda Dr. Garcia 
Teixidor, extrem sud.   

Imatge 31.  Primer element reductor de la 
velocitat en l’accés des del sud per l’Avinguda 

Dr. Garcia Teixidor.  

3.5.3. SENYALITZACIÓ 

A continuació es presenta una anàlisi de la senyalització dels vials urbans pel que fa la seva 

idoneïtat, estat i visibilitat. 

No és objecte del present treball tècnic un estudi exhaustiu de la senyalística de Miralcamp, sinó 

d’aquells senyals més significatius pel que fa la seguretat viària. En el municipi es troben 

representats essencialment per cinc grups: 

- Senyals de limitació de velocitat. 

- Senyalització relativa a vianants. 

- Senyalització relativa a vehicles pesants. 

- Senyalització de delimitació de carril 

- Senyalització d’ordenació del sentit 

 

Senyals de limitació de velocitat 

Pel que fa a la limitació de velocitat, l’avinguda Doctor Garcia Teixidor dona accés a Miralcamp. 

Així, presenta un parell de senyals de límit màxim a 50 km/h en les dues entrades al nucli de 

Miralcamp, en el mateix punt on es localitza el senyal d’entrada a població (S-500). També hi ha 

instal·lat un panell lluminós que s’encén mostrant un senyal de limitació a 50 km/h si els vehicles 

circulen a més velocitat. Són elements correctes pel que fa la seva ubicació, estat i visibilitat. 

No obstant, donada la nova limitació urbana en quant a circulació en àmbits urbans, amb un carril 

de circulació per sentit, aquesta senyalització de 50 km/h està desactualitzada; més en un 

moment de canvi de normativa i d’hàbits dels conductors. Uns metres més enllà hi ha un senyal 

que limita la velocitat a 30 km/h tal i com s’ordena a la nova normativa.  

La senyalització lluminosa dona molta importància a aquesta limitació de 50 km/h, antiga, i resta 

presència a l’actual, de 30 km/h. Per tant, és important l’actualització d’aquesta senyalització a 

tots els accessos a Miralcamp. 
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Imatge 32.  Senyalització d’entrada en zona 
urbana, amb limitació a 50 km/h (horitzontal i 

vertical), i senyalització lluminosa 50 km/h.   

Imatge 33.  Senyalització de limitació de velocitat 
a 30 km/h a tot el nucli urbà, menys visible que 

les anteriors.  

 

Aquests no són els dos únics senyals que recorden la velocitat al carrer. Hi ha senyals vertical de 

recordatori de 30 km/h. Tot i que cal reforçar aquesta senyalització i treure la contradictòria. 

 

 

Imatge 34.  Senyal de recordatori de  limitació de 
velocitat a 30 km/h a l’Avinguda Dr. Garcia Teixidor a la 

cruïlla amb carrer Sant Miquel.   

 

La resta d’accessos al municipi també haurien de ser dotats de senyalització de limitació de 

velocitat, d’avís d’entrada en un entorn urbà i, per tant, senyalitzar a30 km/h. De la resta de vials 

d’accés, només el carrer de Fondarella compta amb senyalització vertical. 
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Imatge 35.  Senyal de limitació de velocitat a 30 km/h a 
accés a Miralcamp pel carrer Fondarella.   

 

Senyals relatius a vianants 

Pel que fa la informació relativa a vianants es localitzen: 

- Senyals de passos de vianant (S-13). 

- Senyals d’advertència de perill per la presència de vianants (P-20). 

Aquests últims, els senyals d’advertència de perill (P-20), no es troben a cap dels passos de 

vianants de la població. No obstant, d’acord amb la normativa, no calen aquests senyals en passos 

de vianants dins de la zona urbana (només calen fora de zona urbana, en zona urbana en 

condicions desfavorables o en zona urbana amb escassa visibilitat).  

Els senyals de passos de vianants S-13 es troben presents previs a gairebé  tots els passos de 

vianants. Els senyals presenten un bon estat de manteniment.  

 

  

Imatge 36.  Pas de vianants a l’Avinguda Dr. 
Garcia Teixidor senyalitzat amb el senyal S-13.   

Imatge 37.  Pas de vianants al carrer Enric 
Granados senyalitzat amb el senyal S-13.  
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Aquestes senyalitzacions són especialment necessàries en entorn sensibles com escoles o centres 

d’atracció de mobilitat. En el cas de l’Escola de Miralcamp, la senyalització S-13 d’informació de 

pas de vianants, és present a la Travessera d’Enric Granados, mentre que al carrer de l’Escola no 

està senyalitzat verticalment amb el senyal S-13. No obstant, sí hi ha el senyal de precaució 

d’entorn escolar. 

 

  

Imatge 38.  Senyalització del pas de vianants a 
la Travessera Enric Granados, a l’entorn de 

l’escola.   

Imatge 39.  Senyalització del pas de vianants al 
carrer de l’Escola, a l’entorn de l’escola.   

 

Un altre aspecte relacionat amb la convivència entre modes en l’entorn sensible de l’escola és la 

prohibició de circulació al tram de la Travessera Enric Granados proper a l’accés i sortida de 

l’escola. 

 

 

Imatge 40.  Senyal de prohibició de circulació a vehicles 
motoritzats en els horaris d’entrada i sortida de l’escola; a la 

Travessera Enric Granados.   

 

També és convenient instal·lar la senyalització relativa a entorn escolar (?) a l’entorn de la llar 

d’infants donada la seva naturalesa. El pas de vianants proper a l’accés de la llar està senyalitzat 

amb un senyal S-13. 
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Imatge 41.  Senyal de prohibició de circulació a vehicles 
motoritzats en els horaris d’entrada i sortida de l’escola; a 

la Travessera Enric Granados.   

 

En quant al centre mèdic, no hi ha una senyalització de vianants més enllà de la senyalització 

horitzontal del propi pas. 

Per últim, hi ha senyalització referent a rutes senderistes i camins de vianants, però es detecten 

mancances en el manteniment de la vegetació per garantir la visibilitat del senyal. 

 

 

Imatge 42.  Senyal de ruta de vianants parcialment oculta 
per un arbre.   

 

Senyals relatius a vehicles pesants 

La senyalització de vehicles pesants és relativa als seus itineraris marcats i a les zones en que no 

poden circular (R-106). 

Aquesta senyalització és rellevant a les rodalies de les dues cooperatives: la cooperativa del camp, 

situada al sector a nord-est de Miralcamp, i la Cooperativa de la fruita, a l’extrem nord. 

La senyalització que hi ha actualment es localitza a l’entrada del carrer Molinet, des de l’Avinguda 

Dr. Garcia Teixidor, i al carrer Fondarella, a la seva unió amb la carretera LV-2001. Aquesta 

senyalització prohibeix el pas de vehicles pesants en trànsit, els que van de la L-200 a la LV-2001 
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o al revés. No prohibeix el pas als que tenen origen o final de desplaçament a la Cooperativa de 

la fruita o a alguna de les activitats del tram. 

 

 
 

Imatge 43.  Senyal R-106 a l’entrada del carrer 
Molinet i a la cruïlla del carrer Fondarella amb la 

LV-2001, tenen la placa complementària 
indicant de “EN TRÀNSIT”.  

Imatge 44.  Entrada al carrer Fondarella des de la 
LV-2001 amb el senyal que prohibeix l’entrada a 

vehicles pesants de més de 5,5T en trànsit.  

 

Aquest tram i la convivència a l’Avinguda Dr. Garcia Teixidor són els punts problemàtics amb 

vehicles pesants. La resta de municipi no compta amb senyalització específica. 

 

Senyalització de delimitació de carril  

La senyalització horitzontal de delimitació de carril és important. Sobretot en vials de doble sentit 

i seccions de calçada amples on els vehicles poden confondre el seu espai de pas. 

Tot i tenir la major part dels vials de municipi de doble sentit, hi ha poca pintura que delimiti el 

carril de pas dels vehicles. La senyalització es concentra a l’Avinguda Dr. Garcia Teixidor, on hi 

ha una delimitació clara de carrils, així com un tram on es marquen aparcaments ordenats. 

A la pròpia Avinguda Garcia Teixidor, al tram on s’ha afegit el cordó d’aparcament, hi ha un punt 

que pot confondre en la circulació. L’antiga pintura de separació de carrils no s’ha acabat 

d’esborrar i hi ha una doble línia que pot generar confusió.  

 

  

Imatge 45.  Senyalització de delimitació del 
carril a l’Avinguda Dr. Garcia Teixidor. 

Imatge 46.  Tram de l’Avinguda Dr. Garcia Teixidor 
on la pintura de separació, no esborrada, pot 

generar confusió.  

També el carrer Molinet té línia separadora de carril, necessària pel trànsit pesant que registra. 
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Altres punts on es pot generar confusió de pas, per la mancança de delimitació o mal estat de la 

pintura, són: 

- Cruïlla del carrer Belianes amb l’Avinguda del Pla d’Urgell i el carrer de la Font. El trànsit 

de vehicles pesants i l’àmplia secció de circulació pot portar a problemes de convivència 

en la delimitació del carril. També, a tot el carrer Avinguda Pla d’Urgell hi manca la línia 

longitudinal de delimitació de sentits. 

- Cruïlla del carrer de la Creu i Jacint Verdaguer, d’especial atenció per l’amplada de la 

sortida de la rotonda del carrer Jacint Verdaguer i la concentració de circulacions 

indegudes, en sentit contrari.  

 

  

Imatge 47.  Cruïlla del carrer Belianes i l’Avinguda 
del Pla d’Urgell.   

Imatge 48.  Cruïlla del carrer de la Creu i carrer 
Jacint Verdaguer.  

Senyalització d’ordenació dels sentits 

Tots els carrers del municipi, excepte el carrer Anselm Clavé, el carrer de l’Escola i un petit tram 

del carrer de la Creu, són de doble sentit. Per tant, la senyalització d’ordenació dels sentits de 

circulació és limitada. 

- Carrer Anselm Clavé: en la seva ordenació en sentit únic presenta algunes mancances en 

quant a senyalització. Contradicció entre senyals, a la sortida al carrer Major, i dificultat 

per a veure el senyal de prohibit pels vehicles que baixen pel carrer Major. 

 

 

  

Imatge 49.  Senyalització contradictòria a la 
sortida del carrer Anselm Clavé al carrer Major.  

Imatge 50.  Falta de visibilitat del senyal de 
prohibida l’entrada pels vehicles que baixen pel 

carrer Major.  
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- El carrer de l’Escola presenta la senyalització de prohibida l’entrada a la seva cruïlla amb 

el carrer Sant Miquel, que en ser un carrer força ample, possibilita la visibilitat del senyal. 

Pot ser convenient reforçar el senyal amb altres complementaris que faciliti la comprensió 

de l’ordre. 

 

 

Imatge 51.  Carrer de l’Escola, senyalització de prohibida 
l’entrada a la cruïlla amb el carrer Sant Miquel.  

 

- El tram del carrer de la Creu d’únic sentit presenta un problema de visibilitat dels senyals 

de prohibició d’entrada des de la rotonda del carrer Jacint Verdaguer que fa que es 

produeixin il·legalitats. Sumat a que es manté la senyalització de línies de l’anterior 

ordenació on es permetia la circulació en ambdós sentits. 

 

  

Imatge 52.  Senyalització de prohibició 
d’entrada al tram de sentit únic del carrer de la 

Creu.  

Imatge 53.  Senyalització horitzontal de pas de 
vianants, al tram de sentit únic del carrer de la 

Creu, antiga que pot generar confusió.  

3.5.4. CIRCULACIÓ  

Hi ha diferents aspectes rellevants en quan a la circulació i certs entorns, o trams, conflictius.  
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Connexions entre zones de circulació 

Referent a la circulació motoritzada de Miralcamp, es poden distingir tres zones (segons 

denominació pròpia del municipi): Alta, Mitja i Carretera. La zona de la carretera són els entorns 

de l’Avinguda Dr. Garcia Teixidor, la zona mitja és on es situa el nucli antic i té una connexió 

directa amb la zona de la carreter. I la zona alta està orogràficament més alta i té un ús 

bàsicament residencial i d’equipaments. 

Gràfic 14.   Zones de circulació a Miralcamp 

 

Font. AIM, elaboració pròpia a partir de la base de http://www.icc.cat/. 

Les connexions entre, sobretot, la zona alta amb la resta de zones, és un dels condicionants més 

significatius de la mobilitat de Miralcamp, donada la seva estructura urbana. 

Així, hi ha dos punts significatius en l’estudi de la mobilitat del municipi: el carrer de la Creu i el 

carrer Enric Granados (que s’uneix amb el carrer Beat Antoni Dalmau), ja que són nexes de 

connexió entre les zones. 
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Gràfic 15.   Zones de circulació a Miralcamp 

 

Font. AIM, elaboració pròpia a partir de la base de http://www.icc.cat/. 

 

Per tant, d’entrada a la zona alta hi ha el carrer Enric Granados (junt amb el carrer Beat Antoni 

Dalmau) i el carrer de la Creu. Mentre que de sortida hi ha només el carrer Enric Granados (junt 

amb el carrer Beat Antoni Dalmau), situat al sud del municipi. 

Aquest fet provoca errades i il·legalitats de vehicles que desobeeixen i accedeixen al carrer de la 

Creu en direcció contrària. 

 

  

Imatge 54.  Senyalització de prohibició 
d’entrada al tram de sentit únic del carrer de la 

Creu.  

Imatge 55.  Senyalització al carrer Jacint Verdaguer 
que guia ‘Totes direccions’ cap al carrer Enric 

Granados.  
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Zones del nucli antic 

El nucli antic de Miralcamp es caracteritza per tenir uns carrers estrets i sense visibilitat. Tots els 

carrers són de doble sentit, el que provoca conflictes entre vehicles (vehicles havent de donar la 

voltar, circular marxa enrere...). 

Especialment s’observa un agreujament d’aquest aspecte als entorns de l’església, a la zona alta, 

als carrers Castell i Portal. Són carrers en que només hi cap un vehicle, amb vorera de dimensions 

inferiors a les recomanades i amb elements sensibles en certes franges horàries (església, nucli 

antic, via de pas amb la zona d’equipaments...). 

La convivència amb vianants en la mateixa plataforma, agreuja la situació.  

 

  

Imatge 56.  Vehicle circulant pel carrer Castell.  Imatge 57.  Vehicle accedint al carrer Castell 
en un estretament previ.  

  

Imatge 58.  Vehicle circulant pel carrer Portal.  Imatge 59.  Estretament de pas entre els 
carrers Portal i Jacint Verdaguer.  

 

Vehicles pesants 

La zona nord de Miralcamp concentra les instal·lacions industrials i de distribució agrícola del 

municipi. Per tant, és comú que hi circulin vehicles pesants.  

La zona a l’est de l’Avinguda Dr. Garcia Teixidor, on se situa la Cooperativa del camp i altres 

industries en polígon, no presenta grans problemes de convivència entre modes i activitats ja que 
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es troba parcialment aïllada i té accessos directes a la L-200 (inclòs un directe que sectoritza els 

usos de cada entrada). 

Per contra, a la zona a l’oest de l’Avinguda Dr. Garcia Teixidor se situa la Cooperativa de la fruita 

i hi ha pas de vehicles a aquesta zona en que es comparteix ús amb el residencial. Per tant, és 

convenient marcar molt clarament els itineraris d’aquests vehicles pesants, i evitar que facin ús 

d’itineraris alternatius. En concrethi ha vehicles que fan drecera pels carrers Domènech Cardenal 

i Terraferma, amb unes condicions de visibilitat pitjors. 

Gràfic 16.     Itineraris d’accés i sortida a la Cooperativa de la fruita 

 

Font. AIM, elaboració pròpia a partir de la base de http://www.icc.cat/. 

Doncs, l’accés i sortida a la Cooperativa de la fruita desitjats són pel carrer Fondarella i el carrer 

Molinet (des de l’Avinguda Dr. Garcia Teixidor); sense poder ser uns vials de pas, és a dir, els 

vehicles pesants que hi accedeixin han de tenir origen o final a l’entorn proper a aquesta zona 

urbana.  
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Imatge 60.  Senyalització al carrer de Fondarella, a la cruïlla amb la LV-2001, que 
prohibeix l’accés a vehicles pesants en trànsit.   

3.5.5. ESTACIONAMENTS 

A Miralcamp no hi ha una regulació de l’aparcament, excepte en un tram a l’Avinguda Dr. Garcia 

Teixidor on hi ha un cordó d’aparcament. La resta del nucli no té regulació, més enllà de la 

prohibició d’aparcament a punts concrets en que seria força conflictiu l’aparcament. 

  

Imatge 61.  Cordó d’aparcament a l’Avinguda 
Dr. Garcia Teixidor.   

Imatge 62.  Línia groga que prohibeix l’aparcament 
a la Travessera Anselm Clavé.  

Així doncs es produeix un aparcament a conveniència que en certs punts provoca situacions que 

poden ser conflictives; també n’hi ha d’altres, en què per l’amplada dels  carrers, no hi ha 

problemes de convivència.  

En l’apartat d’accessibilitat a peu ja s’han comentat els casos particulars de vehicles que 

estacionen totalment o parcialment sobre de la vorera dificultant la mobilitat dels vianants. En 

aquest punt es fa esment a vehicles aturats en el carril de circulació, ja sigui en forma de parada 

o d’estacionament, que interfereixen en la circulació normal dels vehicles, i a la vegada que 
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generen situacions de perill perquè forcen la invasió del carril contrari i dificulten la visibilitat tant 

de vehicles com de vianants. 

  

Imatge 63.  Vehicles estacionats en un carrer 
estret de doble sentit que provoquen la invasió 

de carril contrari i dificulten la visibilitat.  

Imatge 64.  Vehicle estacionat i material d’obra 
que envaeixen un carril de circulació provocant la 

invasió de carril contrari.  

Els vehicles que estacionen a un extrem de la via també poden afectar el trànsit quan l’amplada 

de la calçada és insuficient i els vehicles han d’ocupar el carril contrari per a passar el vehicle 

aturat.  

  

Imatge 65.  Vehicle estacionat a un extrem de 
la via en carrer estret de doble sentit.  

Imatge 66.  Diferents vehicles mal estacionats que 
dificulten el pas per un tram estret.  

Així, la interferència en la circulació per vehicles aturats no és la mateix en tots els trams de via, 

donat que l’amplada de calçada que presenten els diferents carrers de Miralcamp al seu nucli 

urbà és variable. Així es detecten carrers on la secció de la calçada és generosa i permet la 

convivència de la circulació en els dos sentits de la marxa i un cordó d’aparcament; per contra, 

en altres carrers, la secció de calçada és tan reduïda que no és possible aturar un vehicle sense 

que aquest bloquegi totalment el carril de circulació. 

3.6.  PRINCIPALS CENTRES D’ATRACCIÓ DE MOBILITAT 

Els centres generadors de viatges afecten de forma gradual al llarg del dia o de forma puntual la 

circulació carreteres als carrers d’estudi. Aquests centres d’atracció de mobilitat es poden analitzar 

a dues escales diferents, l’escala municipal i a escala supramunicipal.  



Treball tècnic de seguretat viària  

Miralcamp 

 

45 

Dins d’una escala intermunicipal, el fluxos de mobilitat de Miralcamp estan marcats per la 

tendència generalitzada de la mobilitat obligada i quotidiana: una mobilitat pràcticament nul·la 

durant la nit que s’incrementa ràpidament a primera hora del matí fins arribar a uns màxims 

durant la franja horària de les 8 i les 9 hores coincidint amb l’inici de la jornada escolar i laboral. 

A partir d’aquí la mobilitat decau fins tornar a remuntar durant l’hora del migdia i posteriorment 

al llarg de la tarda, per tornar a decaure novament fins als mínims durant la nit.  

Gràfic 17.   Exemple de l’evolució diària de la mobilitat motoritzada arreu de Catalunya   

 

Font: AIM, elaboració pròpia. 

 

D’altra banda, si ens situem a una escala local, al propi municipi, es destaquen els següents 

centres d’atracció de mobilitat:  

- Escola Sant Miquel 

- Llar d’Infants El Patufet 

- Casal Cultural Josep Maria Solé i Sabaté 

- Consultori Mèdic 

- Poliesportiu Municipal 

- Piscines Municipals 

- Camp de Futbol 

- Cementiri 

- Cooperativa del camp 

- Cooperativa de la fruita 

Els entorns sensibles són espais urbans que donen cabuda a unes activitats socials (trànsit de 

vianants, espera, sociabilitat...) vinculades a un pol generador de mobilitat que les fan 

susceptibles d’intervenció per a pal·liar els efectes negatius del trànsit motoritzat.  

Segons les Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de Catalunya, es consideren set usos 

que determinen la definició d’un entorn sensible en una àrea urbana determinada: 
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- Centres d’ensenyament  

- Residències de gent gran  

- Centres de salut  

- Hospitals  

- Hotels  

- Centres de convencions  

- Àrees d’activitat comercial densa 

Dins d’aquests entorns sensibles, es considera oportú observar específicament la situació de 

l’Escola Sant Miquel, la Llar d’Infants El Patufet, el Consultori Mèdic i les cooperatives, tant la del 

camp com la de la fruita. 

Gràfic 18.   Ubicació dels entorns sensibles  

  

Font: AIM, elaboració pròpia. 
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Escola Sant Miquel 

L’escola Sant Miquel és el centre públic del municipi, que imparteix ensenyaments d’educació 

infantil i educació primària. L’escola és un entorn sensible per l’accés i sortida de menors; a peu 

o vehicle no motoritzat. 

 

L’escola es troba ubicada en la parcel·la delimitada pel carrer Sant Miquel, el carrer de les Escoles, 

el carrer Anselm Clavé i el passatge Enric Granados. Els dos accessos al recinte es localitzen al 

carrer de les Escoles i al passatge Enric Granados, si bé les rutes dels alumnes que arriben i 

marxen de l’escola poden procedir per qualsevol dels carrers propers. 

Les actuacions que s’han implantat ala zona en relació a l’activitat educativa és una limitació de 

pas en horaris de entrada i sortida dels alumnes, un arranjament del pas de vianants (elevat) de 

la travessera Enric Granados i l’adopció de sentit únic tant al carrer de l’Escola com el d’Anselm 

Clavé. 

 

  

Imatge 67.  Senyalització de tancament de la 
Travessera Enric Granados en horari d’entrada i 

sortida dels alumnes.  

Imatge 68.  Carrer de l’Escola, davant del centre 
escolar.  

 

Per altra banda, no hi ha baranes ni regulació de l’aparcament ni altres mesures que protegeixin 

l’entorn sensible. Les voreres dels carrers que envolten l’escola són d’una amplada igual o inferior 

als 0,90 metres (Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de 

novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 

d'aprovació del Codi d'accessibilitat); fet que suposa que la calçada es converteixi en plataforma 

compartida on hi conviuen vehicles motoritzats i vianants. 

Acostuma a haver-hi vehicles parats al carrer Sant Miquel a les hores d’entrada i sortida 

d’alumnes, fet que fa entendre que molts dels alumnes van en vehicle motoritzat a l’escola. 

Aquest fet pot ocasionar problemes de convivència i conflictes. 

 

Llar d’Infants El Patufet 

La llar d’infants, al igual que l’escola, és un entorn sensible per l’accés i sortida de menors de 5 

anys amb les seves acompanyants; a peu i amb possibilitat de cotxets. 
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La Llar d’Infants es troba ubicada a la travessera Anselm Clavé. L’accés al recinte es localitza a la 

pròpia travessera Anselm Clavé. Si bé, de la mateixa forma que passa amb l’escola, les rutes dels 

alumnes que arriben i marxen de l’escola poden procedir per qualsevol dels carrers propers. 

Les actuacions realitzades a la zona en relació a l’activitat educativa són un arranjament del pas 

de vianants (elevat) de la travessera Anselm Clavé i l’adopció de sentit únic al carrer Anselm 

Clavé. 

La travessera Anselm Clavé es caracteritza per ser un carrer estret, amb voreres d’una amplada 

inferior als 0,90 metres (Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, 

de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 

d'aprovació del Codi d'accessibilitat); fet que suposa que la calçada es converteixi en plataforma 

compartida i on conviuen vehicles motoritzats i vianants. 

A més, és comú trobar vehicles estacionats indegudament sobre la vorera i envaint part de la 

calçada, dificultant encara més el pas de vianants. 

 

  

Imatge 69.  Vehicle mal estacionat a la travessera 
Anselm Clavé, a l’entorn de la Llar d’Infants.  

Imatge 70.  Pas de vianants elevat i accessible 
davant de la Llar d’Infants.  

 

Cooperativa del camp 

La Cooperativa del camp és un centre d’activitat distributiva agrícola que genera, majoritàriament, 

desplaçaments en vehicle motoritzat i, en concret, en vehicles pesants. És un entorn a estudiar 

per la seva capacitat de generar desplaçaments. 

Es situa a l’est de l’Avinguda Dr. Garcia Teixidor, entre l’Avinguda Pla d’Urgell i el carrer de la 

Creu. La zona es caracteritza per tenir un ús industrial, els carrers són amples i amb una 

distribució de la secció que està destinada gairebé únicament al vehicle motoritzat.  
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Imatge 71.  Entorn de la Cooperativa del camp, 
amb carrers amples i destinats al vehicle 

motoritzat.  

Imatge 72.  Cruïlla que direcciona des de l’accés / 
sortida de la L-200.  

 

La interacció amb la resta d’activitat de Miralcamp és limitada ja que la ubicació de la Cooperativa 

està aïllada i la pròpia Avinguda Dr.Garcia Teixidor exerceix de bretxa que, en aquest cas, fa una 

separació d’usos del territori satisfactòria per a la vida comunitària de Miralcamp. A més, hi ha 

una sortida directa de la L-200 a la zona del polígon i l’entrada nord direcciona mitjançant una 

rotonda els vehicles que volen accedir a la zona, sense necessitat d’entrar en la trama urbana. 

 

Cooperativa de la fruita 

De la mateixa forma que l’anterior, la Cooperativa de la fruita és un centre d’activitat distributiva 

agrícola que genera desplaçaments en vehicle motoritzat i, en concret, en vehicles pesants. És 

un entorn a estudiar per la seva capacitat de generar desplaçaments. 

Es situa al nord de Miralcamp, al nord-oest de l’Avinguda Dr. Garcia Teixidor, al carrer de 

Fondarella, en una zona que combina l’ús industrial i residencial. Per tant, la convivència entre 

els diferents modes i usos del territori és fonamental. 

El carrer Molinet és una de les vies d’accés i sortida dels vehicles que tenen com a node la 

Cooperativa de la fruita. Hi ha dues esquenes d’ase per assegurar que la velocitat de pas és la 

correcta; no obstant, es produeixen acceleracions al tram.  

També hi ha l’accés i sortida marcada com a correcta pel carrer Molinet i l’Avinguda Dr. Garcia 

Teixidor. Però hi ha una quantitat no menyspreable de vehicles, pesants inclosos, que fan drecera 

pels carrers Domènech Cardenal i Terraferma, carrers amb menor visibilitat i pitjors condicions 

de pas per a vehicles pesants. Seria convenient restringir el pas de vehicles pesant que vagin a 

la Cooperativa de la fruita al carrer Molinet, sense permetre en cap cas vehicles pesants en trànsit. 

L’altra via d’accés i sortida de vehicles de la Cooperativa de la fruita és el carrer Fondarella. Aquest 

vial presenta menys conflictes en la convivència de modes i usos ja que direcciona directament a 

l’exterior del municipi. Tot i això, el carrer de Fondarella no està suficientment adequat pel trànsit 

de vehicles pesants de grans dimensions.   





Treball tècnic de seguretat viària  

Miralcamp 

 

51 

4.  DIAGNOSI D’ELEMENTS CONDICIONANTS DE LA SEGURETAT VIÀRIA 

En aquest apartat es sintetitzen aquells elements que s’han detectat arran de l’anàlisi realitzat en 

els apartats anteriors i que poden condicionar la seguretat viària del tram d’estudi. 

4.1.  SENYALITZACIÓ VERTICAL I HORITZONTAL 

La desorientació o distracció del conductor és un factor important que afecta a la seguretat viària. 

Una bona senyalització vertical i horitzontal ajuda els conductors i contribueix a evitar distraccions 

que produeixen situacions imprevistes que augmenten el risc d’accidents.  

És per això que a les vies urbanes i periurbanes cal indicar de forma correcta el nou tipus de zona 

per la qual es circula, amb la nova velocitat i els nous elements de la via que es troba el conductor.  

La senyalització vertical i horitzontal i el seu nivell de manteniment a Miralcamp presenta en certs 

punts algunes mancances: 

- Manca de senyalització horitzontal o es presenta en mal estat per manca de conservació. 

Presenta possibles conflictes de circulació en llocs com:  

o La Cruïlla de l’Avinguda Pla d’Urgell amb el Camí de la Font. És una Cruïlla molt 

ampla sense cap tipus de senyal horitzontal (n’hi ha d’antigues i esborrades). Fet 

que crea un gran espai on conflueixen tots els carrers i al qual no queda definit 

l’espai de pas de cada vial. Amb el condicionant de que es cruïlla vertebrant de 

molts vehicles pesants al situar-se en una zona industrial. 

o Senyalització de separació de sentits en mal estat a l’Avinguda Dr. Garcia Teixidor 

al tram on hi ha el cordó d’aparcament (entre els carrers de la Font i carrer de la 

Generalitat). La senyalització horitzontal de delimitació de carril antiga no està 

esborrada i crea confusió en els nous carrils de circulació. 

- Senyalització vertical i horitzontal de limitació de velocitat al municipi. La limitació de 30 

km/h a tot el municipi no queda suficientment clara, donada la màxima visibilitat de 

l’anterior senyalització a 50 km/h. 

Tot i haver-hi senyalització de 30km/h a tot el municipi, tant la senyalització vertical, 

també lluminosa, com la horitzontal de les entrades nord i sud de 50 km/h són molt més 

visibles que la limitant a tot el municipi de 30 km/h. A l’entrada est, la limitació de velocitat 

és encara menys visible. 

També hi ha una mancança de senyalització de reforç de la zona 30 i la seva limitació de 

velocitat. 

- Senyalització vertical i horitzontal d’alguns dels elements reductors de velocitat. En 

general, hi ha una correcta senyalització vertical d’aquests. No obstant, alguns d’ells 

només estan senyalats en un dels sentits o es pren una senyalització prèvia com a 

suficient. 

En concret, els elements reductors de velocitat amb mancances de senyalització són:  

o Els ressalts del carrer Enric Granados només presenten senyalització vertical en 

un dels sentits. 
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o Els ressalts del carrer Beat Antoni Dalmau només presenten senyalització vertical 

en un dels sentits. 

o Les esquenes d’ase del Camí de Torregrossa només presenten senyalització 

vertical en un dels sentits i manca una senyalització horitzontal, la visibilitat de 

les esquenes d’ase és limitada. 

o El ressalt del carrer dels Plans només presenta senyalització vertical en un dels 

sentits. 

- Senyalització direccional a la zona alta del municipi. S’ha detectat alguna senyalització 

que dificulta la correcta circulació dels vehicles en aquesta zona. 

o Senyalització de direcció prohibida al carrer de la Creu. El tram superior del carrer 

de la Creu (entre el carrer Prat de la Riba i el carrer Jacint Verdaguer) és de 

sentit únic, la senyalització de direcció prohibida és incomplida pels vehicles. 

o Senyalització vertical direccional a la rotonda de Jaume I errònia, falta una de les 

sortides de la rotonda. 

o Manca de senyalització a l’Avinguda Dr. Garcia Teixidor que guiï pel carrer Enric 

Granados com a ruta d’entrada a la zona alta del municipi. A l’hora, si es pretén 

evitar que els vehicles accedeixin massivament pel carrer de la Creu, és erroni el 

cartell direccional que hi ha a la cruïlla del carrer de la Creu que direcciona per 

anar a la zona esportiva i la llar de jubilats (a la zona alta); sent aquesta l’única 

que es situa direccional a l’Avinguda Dr. Garcia Teixidor cap a la zona alta. 

4.2.  VISIBILITAT 

La correcta visibilitat de tots els elements que actuen en el sistema de mobilitat de Miralcamp és 

un aspecte clau per a garantir una mobilitat segura per a tots els agents. En aquest sentit s’han 

detectat les següents deficiències: 

- Mala visibilitat de senyals de trànsit a causa de frondositat de l’arbrat. 

o Al camí de Torregrossa hi ha una senyalització per a vianants i vehicles que es 

troba parcialment tapada per la frondositat de l’arbre que té a sobre. 

- Risc elevat de manca de visibilitat entre vianants i conductors de vehicles. 

o A causa de les aturades indegudes de vehicles sobre la vorera (totalment o 

parcialment) o en el mateix carril de circulació. 

o Entre vianants i conductors de vehicles pesants als carrers Terra Ferma i 

Doménech i Cardenal donada la circulació massiva de vehicles pesants fent 

drecera per aquests carrers en el seu accés al carrer Molinet. 

4.3.  VELOCITAT 

Tal com ja s’ha detallat anteriorment, la velocitat de circulació per la trama urbana de Miralcamp 

ha de ser de 30 km/h. A la majoria de carrers es respecta aquesta velocitat però és convenient 

remarcar alguns aspectes. 
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- A les entrades a la població cal actualitzar la senyalització per fer visible la limitació de 

velocitat actual (com ja s’ha observat a l’apartat de senyalització vertical i horitzontal). 

A causa de les velocitats de circulació elevades, l’Ajuntament de Miralcamp va col·locar diferents 

elements reductors (com s’ha observat a l’inventari d’aquests). La seva col·locació es valora 

positiva i que han complert el seu objectiu satisfactòriament; no obstant, hi ha punts pendents 

d’adequar: 

- Senyalitzacions indicades a l’apartat de senyalització vertical i horitzontal. 

- Al carrer Enric Granados a la cruïlla amb el carrer Beat Antoni Dalmau - Travessera Enric 

Granados, a les dues zones prèvies a la cruïlla del carrer Enric Granados, hi ha dos 

elements reductors de velocitat composats per dos ressalts. Aquest element reductor no 

es creu el més adient per la zona. 

També es plantegen certs punts en que encara hi ha una velocitat superior a la desitjada: 

- Zona periurbana d’accés a Miralcamp per l’Avinguda Dr. Garcia Teixidor, al seu accés sud, 

hi ha un excés de velocitat i manca d’adequació a la velocitat permesa a tot el municipi, 

de 30 km/h. 

- Al carrer Molinet ja hi ha dos esquenes d’ase, una abans de la rotonda amb els carrer 

Joan Olivé i Fondarella i un altra a la cruïlla amb el carrer Pompeu Fabra. Malgrat aquests 

reductors existents, s’observa una velocitat superior (inclús de vehicles pesants) al tram 

entre els dos elements reductors de velocitat. 

- Entrada dels vehicles pel Camí de Torregrossa i en la seva entrada a la trama urbana. És 

un camí sense pavimentar (es preveu que s’asfaltarà) fet que afavoreix la falta de 

regulació i l’excés de velocitat dels vehicles. 

- Entrada de vehicles per l’accés Est, sense senyalització adient i amb carrers 

excessivament amples. Gran percentatge de vehicles pesants per l’accés. 

4.4.  INTERACCIONS VIANANTS-VEHICLES 

El moment de major vulnerabilitat és quan vianants i vehicles comparteix el mateix espai per a la 

circulació. Típicament aquesta situació es dona en els passos de vianants o en vials de plataforma 

única, però a nivell particular es poden registrar més casos: 

- Es detecta una manca de passos de vianants a l’Avinguda Dr. Garcia Teixidor per a poder 

connectar els dos costats de la travessera en cruïlles o punts d’interès. Només hi ha 3 

passos en, aproximadament, un km de travessera. En especial, es considera que el 

número de passos és insuficient per a garantir la permeabilitat que necessita la travessera 

en el seu pas del centre del nucli urbà. 

- Alguns dels carrers del municipi són de plataforma única o vorera inferior a les dimensions 

recomanades per a la circulació de vianants. Per tant, hi ha una convivència en la mateixa 

calçada. Aquests carrers haurien de tenir una velocitat regulada inferior, amb una prioritat 

absoluta de vianants. 

o Especialment s’observa una situació rellevant als carrers a l’entorn de l’església, 

donades les seves característiques (carrers estrets i amb poca visibilitat). 

També, hi ha carrers en què la convivència entre vianants i vehicles pesants és comuna: 
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- El carrer Molinet és un vial d’accés i sortides de vehicles pesants a la Cooperativa de la 

fruita. Compta amb voreres suficientment amples i passos de vianants senyalitzats, així 

com elements reductors de velocitat. No obstant hi ha un alt trànsit i velocitat en alguns 

punts elevada. 

- Carrers Terra Ferma – Doménech Cardenal funcionen com a drecera de pas de molts 

vehicles pesants. Aquests carrers no són adequats pel pas de vehicles pesants donada la 

seva estructura que dificulta la visibilitat. 

Finalment, també cal considerar que les interaccions a la calçada amb el vehicle privat no es 

realitzen només per part dels vianants: les bicicletes no disposen d’una infraestructura específica 

per a circular i, per tant, el trànsit de bicicletes es dona per la calçada. En conseqüència, les 

actuacions que millorin les condicions en la interacció vianant–vehicle també podrien contribuir a 

millorar la mobilitat en bicicleta, un mitjà amb un ús important per part dels infants per a 

desplaçar-se al centre escolar.  

En aquest sentit, per tot l’exposat al llarg d’aquest treball tècnic, es considera que si bé 

l’accidentalitat a Miralcamp no és elevada, l’entorn de la travessera urbana presenta un risc elevat 

pel que fa a la seguretat viària. 
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BLOC II. PLA D’ACTUACIÓ  

5.  PROPOSTA D’ORDENACIÓ 

En el bloc anterior s’ha dut a terme una exposició i anàlisis de les condicions de mobilitat i de 

l’accidentalitat a Miralcamp. 

En aquest bloc s’estableixen unes propostes d’actuació per tal de millorar la seguretat i reduir 

l’accidentalitat. 

Aquestes mesures van encaminades a assolir els següents objectius: 

- Adequació de la velocitat a 30 km/h dels vehicles en tot el municipi i, en 

especial, en alguns punts conflictius; pel tal d’assegurar que es compleixin les 

limitacions de velocitat establertes. 

- Ordenació de la zona alta, referent als seus accessos i sortides i a les zones de 

convivència amb vianants. 

- Ordenació dels itineraris per a vehicles pesants en la seva activitat a 

Miralcamp, marcar zones de pas i protegir l’activitat de vianants pròpia del municipi.    

5.1.  ACTUACIONS REFERENTS A LA VELOCITAT DE CIRCULACIÓ 

L’acompliment de velocitat regulada és un dels aspectes rellevants de la diagnosi del sistema de 

mobilitat a Miralcamp. 

Un element reductor té un elevat grau d’intrusió a la via, atesa la inconveniència que genera al 

vehicle que circula per la calçada i especialment als vehicles de dues rodes, pesants, transport 

públic o vehicles d’emergència. Per tant cal tenir especial consideració a l’hora de proposar la 

introducció d’un element reductor de velocitat a l’entrada d’un municipi.  

No obstant, les característiques de mobilitat detectades al municipi de Miralcamp posen de 

manifest la necessitat de les mesures presses fins a l’actualitat i de noves mesures que condueixin 

al compliment de la reglamentació present a la via. 

 

V-1) Adequació de la senyalització de limitació de velocitat a 30 km/h 

Per a la correcta definició de la velocitat màxima permesa a tot el municipi de Miralcamp, caldria 

substituir els senyals existents de limitació de velocitat R-301 a 50 km/h, per senyals de limitació 

màxima R-301 a 30 km/h. També la resta de senyalització, horitzontal i lluminosa ha d’adaptar-

se a la limitació de circulació actual a 30 km/h.  

Així, es creu convenient la: 

- Substitució de l’actual senyalització de 50 km/h per 30 km/h (R-301, senyalització 

horitzontal i lluminosa) als accessos Sud i Nord. 

- Introducció de senyalització de limitació de 30 km/h (R-301, senyalització horitzontal i 

lluminosa) a l’accés Est. 
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Gràfic 19.   Representació de la senyalització de limitació de velocitat al municipi a l’accés sud 

  

Font: AIM, elaboració pròpia. 

 

Addicionalment en aquesta mesura es recomana la: 

- Col·locació de recordatoris de la limitació de velocitat 30 km/h a punts crítics del municipi, 

tant verticals com horitzontal. 

 

V-2) Modificació dels ressalts del carrer Enric Granados 

En general, els elements reductors de velocitat de Miralcamp es consideren ben localitzats, i 

compleixen seva amb la seva funció. 

No obstant es planteja la substitució dels dos dobles ressalts del carrer Enric Granados per un de 

simple. Es creu convenient ja que amb un sòl ja exerceix la  funció de reductor de velocitat dels 

vehicles que hi passen. 

Gràfic 20.   Representació del ressalt únic de carrer Enric Granados 

  

Font: AIM, elaboració pròpia. 
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V-3) Introducció d’una esquena d’ase al carrer Molinet 

El carrer Molinet presenta dues esquenes d’ase, una abans de la rotonda i a la cruïlla dels carrers 

Fondarella i Joan Olivé. Al tram entre els dos elements reductors s’ha d’assegurar que es manté 

una velocitat màxima que no superi la permesa. Especialment, considerant el trànsit de vehicles 

pesats pel carrer. 

Així, es proposa posar una esquena d’ase addicional per a assegurar la velocitat de 30 km/h a tot 

el tram del carrer Molinet. 

Gràfic 21.   Situació del ressalt proposat al carrer Molinet 

  

Font: AIM, elaboració pròpia. 

 

Tot i que no és pràctica habitual la introducció d’esquenes d’ase en un vial de pas de vehicles 

pesants, en aquest cas es considera oportú donada la estructura urbana i la necessitat de 

disminució de velocitat de tots els modes motoritzats.  

 

V-4) Introducció d’una esquena d’ase a l’Avinguda Dr. Garcia Teixidor 

A la zona periurbana d’accés a Miralcamp per l’Avinguda Dr. Garcia Teixidor, al seu accés sud, hi 

ha un excés de velocitat i manca d’adequació a la velocitat permesa a tot el municipi, de 30 km/h. 

La linealitat que precedeix la limitació de velocitat (uns 350 metres de recta) fa que molts vehicles 

accedeixin a la trama urbana a una velocitat superior a la permesa. 

Per tant, es proposa la introducció d’una nova esquena d’ase que asseguri la velocitat desitjada 

a l’entrada a l’entorn urbà de Miralcamp.  
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Gràfic 22.   Situació del ressalt proposat a l’Avinguda Dr. Garcia Teixidor 

  

Font: AIM, elaboració pròpia. 

 

V-5) Introducció d’una esquena d’ase al Camí de Torregrossa 

Entrada dels vehicles pel Camí de Torregrossa i en entrada el seu accés a la trama urbana. És un 

camí sense pavimentar, fet que afavoreix la falta de regulació i l’excés de velocitat dels vehicles. 

Hi ha la planificació d’asfaltar aquest tram, i continuar la urbanització. 

Aprofitant aquesta transformació, es creu convenient introduir un element reductor on comença 

l’entorn urbà, que és una zona residencial. 

Així, es proposa la introducció d’una esquena d’ase que asseguri la velocitat límit de circulació en 

els vials urbans.  

Gràfic 23.   Situació del ressalt proposat al Camí de Torregrossa 

  

Font: AIM, elaboració pròpia. 



Treball tècnic de seguretat viària  

Miralcamp 

 

59 

Gràfic 24.   Esquema de la situació de les actuacions proposades referents a la velocitat de circulació 

 

Font: AIM, elaboració pròpia. 

5.2.  ACTUACIONS REFERENTS A LA ORDENACIÓ DE LA ZONA ALTA 

ZA-1) Ordenació del carrer de la Creu 

Un dels vials en què s’ha observat conflictivitat a Miralcamp és el carrer de la Creu, en el tram 

entre els carrers Jacint Verdaguer i Prat de la Riba. Presenta un estretament per l’estructura del 

carrer que impossibilitat la circulació en doble sentit. El sentit permès a l’actualitat és l’ascendent 

(de Prat de la Riba a Jacint Verdaguer) però hi ha vehicles que incompleixen, conscient o 

inconscientment, la prohibició de circulació. A més, el carrer de la Creu té un encreuament amb 

la travessera Prat de la Riba, un vial amb un pendent molt pronunciat; fet que incrementa la 

perillositat donada la falta de visibilitat. 

 



Treball tècnic de seguretat viària  

Miralcamp 

 

60 

  

Imatge 73.  Pas de vianants del carrer de la Creu 
a l’entorn d’estudi.   

Imatge 74.  Travessera Prat de la Riba.  

  

Imatge 75.  Rotonda i espai de calçada lliure.  Imatge 76.  Tram d’estudi des del carrer de la 
Creu.  

Gràfic 25.   Representació de l’ordenació de sentits dels carrers, situació actual 

 

Font: AIM, elaboració pròpia. 



Treball tècnic de seguretat viària  

Miralcamp 

 

61 

 

Així, es proposa una sèrie d’actuacions a la cruïlla que redueixin el perill i la percepció d’aquest: 

- Estretament de la sortida del carrer de la Creu a la rotonda perquè només hi hagi espai 

per un cotxe. Calçades de circulació de 3 metres. Es proposa omplir l’espai lliure ampliant 

l’espai del vianant. Creant mitjançant actuacions tàctiques, un nou espai d’estança, amb 

pintura i mobiliari. 

- De la mateixa forma, estrènyer els carrer d’accés a la zona: entrada de la travessera Prat 

de la Riba i carrer del Portal. 

- Col·locació a la Travessera Prat de la Riba un prohibit circular excepte veïns (R-100), 

reduint el nombre de vehicles de pas per aquest carrer. A la intersecció amb el carrer de 

la Creu col·locar un STOP en una posició amb el mínim de pendent possible. 

- Senyalització direccional a la rotonda, indicant la sortida del carrer Jacint Verdague (única 

sortida) com vial per a totes les direccions. 

- Col·locació de la resta de senyalització necessària: R-101 d’entrada prohibida a la cruïlla 

del carrer de la Creu amb la Travessera Prat de la Riba, cediu el pas o Stop a les entrades 

a la via preferents i a la rotonda, senyal d’avís de pas de vianants al pas de vianants del 

carrer de la Creu. 

- Pilones de protecció de les zones de vianants, evitant que els vehicles hi estacionin 

il·legalment. 

Gràfic 26.   Representació de l’ordenació de la cruïlla (Representació orientativa) 

 

Font: AIM, elaboració pròpia. 
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ZA-2) Ordenació dels entorns de l’església 

Al voltant de l’església de Miralcamp es troben els carrers del Portal i Castell. Són carrers estrets 

amb escanyaments a alguns punts. Actualment són de doble sentit, fet que suposa que sigui 

freqüent que es trobin dos vehicles en sentit contrari, sense poder passar. Això suposa que hagin 

de fer marxa enrere llargs trams o altres situacions perilloses. 

 

  

Imatge 77.  Estretament al carrer lateral de 
l’església.   

Imatge 78.  Estretament a entrada del carrer 
Castell.  

 

  

Imatge 79.  Vehicle circulant pel carrer Portal.   Imatge 80.  Vehicle circulant pel carrer Castell.  

Per minimitzar els problemes causats per les característiques dels carrers al voltant de l’església, 

es proposen les següents mesures: 

- Transformar els carrers del Portal i Castell en sentit únic. Es creu convenient que el sentit 

sigui Sud-Nord (Enric Granados – Creu). 

- Transformar el carrer lateral a l’església en sentit únic. Es creu convenient que el sentit 

sigui de sortida (Est – Oest). 

- Prohibir l’accés a vehicles pesants. Per tant, afegir al accessos (carrer Castell) un prohibit 

circular vehicles pesats (R-106). 
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- Tractar de reduir els vehicles que aparquen als laterals dels trams més estrets dels 

carrers, obstaculitzant i dificultant la circulació. 

Gràfic 27.   Representació de la proposta d’ordenació de sentits de carrers  

 

Font: AIM, elaboració pròpia. 

 

ZA-3) Ordenació del carrer Jaume I 

Un altre carrer que es creu susceptible de millora és el carrer Jaume I. És un carrer estret, amb 

un pendent considerable i de doble sentit. Al seu extrem est finalitza al carrer Anselm Clavé, en 

una cruïlla tancada i amb poca visibilitat (el carrer Anselm Clavé ja ha estat transformada a sentit 

únic). 

Els vehicles que estacionen als laterals del carrer dificulten les possibles maniobres, i el fet de ser 

un carrer amb pendent incrementa el risc. 
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Imatge 81.  Carrer Jaume I des del carrer Jacint 
Verdaguer.   

Imatge 82.  Carrer Jaume I des del carrer 
Anselm Clavé.  

Per tant, es proposa: 

- Transformar el carrer Jaume I en sentit únic. Es creu convenient que el sentit sigui Oest-

Est (Jacint Verdaguer – Anselm Clavé). 

- Prohibir l’accés a vehicles pesants. Afegir al accessos (carrer Castell) un prohibit circular 

vehicles pesats (R-106 o 107) amb una limitació d’amplada (R-204): 

  

Gràfic 28.   Representació de la proposta d’ordenació de sentits del carrer Jaume I 

 

Font: AIM, elaboració pròpia. 

 

ZA-4) Adequació de la senyalització direccional a l’entorn 

Per a la correcta i eficient distribució dels vehicles a la zona alta del municipi és convenient tenir 

una senyalització direccional curosa i adient. 
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Es proposen dues millores de la senyalització direccional per tal d’evitar que certs vehicles circulin 

per espais no convenients o trànsit d’agitació de vehicles que es confonen d’itinerari: 

- Senyal direccional situada sobre la rotonda de la intersecció dels carrers Jacint Verdaguer, 

Jaume I, Castell i Enric Granados.  

 

Imatge 83.  Senyal direccional situada a la rotonda de la 
intersecció dels carrers Jacint Verdaguer, Jaume I, Castell 

i Enric Granados.   

Aquest senyal crea confusió en representar tres possibilitats de sortida, havent-hi quatre 

sortides reals a la rotonda (Jacint Verdaguer, Jaume I, Castell i Enric Granados). S’hauria 

de substituir per una altra en què es representessin les quatre sortides. 

- Manca senyal direccional a la rotonda de la intersecció dels carrers Jacint Verdaguer, de 

la Creu i Camí de Torregrossa. Es creu necessària senyalització direccional que guiï cap 

a la sortida real de la zona, el carrer Enric Granados, i eviti les infraccions al carrer de la 

Creu. 

 

Imatge 84.  Exemple de senyal necessària a la rotonda.   
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5.3.  ACTUACIONS REFERENTS A L’ORDENACIÓ DE VEHICLES PESANTS 

VP-1) Ordenació dels entorns del carrer Molinet 

Un dels conflictes urbans observats és l’alt nombre de vehicles pesants que circulen pel carrer 

Molinet, des de la L-200 (Avinguda Dr. Garcia Teixidor) fins la Cooperativa de la fruita, i també 

de la Cooperativa de la fruita a la LV-2001, a través del carrer Fondarella. 

Correctament, hi ha un senyal que prohibeix el pas dels vehicles pesants en trànsit, sense origen 

o destí a la Cooperativa o l’àmbit. No obstant, com s’ha comentat, en molts casos, vehicles 

pesants no utilitzen l’itinerari d’entrada i sortida a la Cooperativa de la fruita pel carrer Molinet i 

prenen la drecera pels carrers Domènech Cardenal i Terra Ferma. 

Gràfic 29.   Representació de les rutes d’accés / sortida de vehicles pesants a l’entorn del carrer Molinet 

 

Font: AIM, elaboració pròpia. 

 

Per evitar la drecera no desitjada pels carrers Domènech Cardenal i Terra Ferma i minimitzar els 

problemes de falta de visibilitat, es considera oportú: 

- Introduir un senyal de prohibit l’accés a vehicles pesants (R-106) a les entrades: a la 

sortida de la rotonda Avinguda Dr. Garcia Teixidor – Domènech Cardenal i a l’entrada del 

carrer Terra Ferma en la seva cruïlla amb el carrer Molinet. 
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- Pintar la línia d’eix de la calçada dels carrers Domènech Cardenal i Terra Ferma. Per, 

sobretot, evitar la invasió de carril contrari a la intersecció, amb un gir de 90º. 

També, es creu convenient: 

- Canviar de lloc, o duplicar, el senyal de prohibit circular vehicles pesants en trànsit, de la 

cruïlla del carrer Molinet – Av. Dr. Garcia Teixidor, a un lloc on hi hagi més visibilitat 

- Introduir un nou senyal de prohibit circular vehicles pesants en trànsit a les proximitats 

de la rotonda entre els carrers Molinet, Joan Olivé i Fondarella. 

Gràfic 30.   Representació de la proposta d’actuació referents als vehicles pesants a l’entorn del carrer 
Molinet 

 

Font: AIM, elaboració pròpia. 
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5.4.  ACTUACIONS REFERENTS A L’ORDENACIÓ DE L’ACCÉS / SORTIDA EST 

E-1) Ordenació de la cruïlla dels carrers de la Font, Belianes i Avinguda Pla d’Urgell  

A l’encreuament entre els carrers de la Font, Belianes i Avinguda Pla d’Urgell, com s’ha observat, 

hi ha un espai molt ample i sense regulació, sense senyalització o antiga i molt esborrada, que 

és susceptible de provocar problemes de circulació entre els vehicles que discorren pels diferents 

vials; en molts casos vehicles pesants en ser itinerari d’accés i sortida de la zona industrial situada 

a l’est de Miralcamp. 

Es creu convenient regular i ordenar la cruïlla per evitar conflictes de circulació, per tant, es 

proposa: 

- Crear una rotonda que vertebri els moviments de la cruïlla.  

- Senyalitzar adientment la rotonda i entorns. 

- Pintar la línia d’eix de la calçada dels carrers que conflueixen a la cruïlla; sobretot, a 

l’Avinguda Pla d’Urgell. 

- Entre els l’Avinguda Pla d’Urgell i el carrer Belianes queda un espai d’estança nou que es 

pot utilitzar mitjançant actuacions d’urbanisme tàctic. 

L’actuació hauria de comportar un projecte propi. 

Gràfic 31.   Representació de la proposta d’actuació d’una rotonda al la cruïlla dels carrers de la Font, 
Belianes i Avinguda Pla d’Urgell (Representació orientativa) 

 

Font: AIM, elaboració pròpia. 
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5.5.  ACTUACIONS REFERENTS A LA CONVIVÈNCIA VEHICLES-VIANANTS 

VV-1) Ordenació carrer Prat de la Riba 

El carrer Part de la Riba, entre el carrer de la Creu i la travessera Prat de la Riba, es presenta un 

estrenyiment que genera una problemàtica de trànsit, tant en la circulació dels vehicles 

motoritzats com en la seva convivència amb la resta de vianants que circulen pel carrer. 

Actualment, el carrer Prat de la Riba és de doble sentit. Per a millorar la convivència i pacificar la 

travessera Prat de la Riba es planteja la solució: 

- Establiment de sentit únic de circulació al carrer Prat de la Riba entre el carrer de la Creu 

i el carrer Pompeu Fabra. 

- El sentit de circulació recomanat és de carrer de la Creu a carrer Pompeu Fabra. 

Serà necessària la conseqüent senyalització.  

La mesura de limitar el sentit de circulació al tram del carrer Prat de la Riba, donat el sentit de 

circulació dels carrers de l’entorn, manté la possibilitat d’accés als diferents usos del carrer i la 

zona. 

Gràfic 32.   Representació dels sentits de carrers als entorns del carrer Prat de la Riba  

 

Font: AIM, elaboració pròpia. 
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VV-2) Ordenació carrer Sant Miquel 

Al carrer Sant Miquel es presenta una problemàtica de trànsit en els moments d’entrada i sortida 

dels alumnes de l’escola Sant Miquel. El carrer, actualment de doble sentit, es congestiona donada 

la parada no regulada dels acompanyants.  

Per a millorar la convivència i pacificar l’entorn escolar es planteja la solució: 

- Establiment de sentit únic de circulació al carrer Sant Miquel entre el carrer Major i el 

carrer Sant Sebastià. 

- El sentit de circulació recomanat és de carrer Major a carrer Sant Sebastià. 

Serà necessària la conseqüent senyalització.  

La mesura de limitar el sentit de circulació al tram del carrer Sant Miquel, donat el sentit de 

circulació dels carrers de l’entorn, manté la possibilitat d’accés als diferents usos del carrer i la 

zona. 

Gràfic 33.   Representació dels sentits de carrers als entorns del carrer Sant Miquel  

 

Font: AIM, elaboració pròpia. 
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Hauria d’anar acompanyat d’altres mesures encarades a regular l’aparcament a l’entorn escolar. 

També, el canvi modal, un treball de conscienciació al centre escolar i d’adequació de les 

infraestructures dels modes actius per a afavorir la mobilitat dels alumnes i acompanyants a peu 

i en bicicleta. 

 

VV-3) Execució de nous passos de vianants 

El Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de 

circulació per a l'aplicació i el desplegament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de 

vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, en el seu article 

124 exposa que: 

- Els vianants poden travessar la calçada fora d’un pas de vianants. 

- En les zones on existeixin passos de vianants, els vianants hauran de travessar la calçada 

precisament per aquests punts, sense poder-ho fer en les proximitats. 

Per tant, la col·locació d’un pas de vianants ha de ser la idònia per afavorir la mobilitat a peu, i 

la seva absència pot suposar que el vianants creuin la calçada sense garanties de seguretat. 

En aquest sentit es proposa crear passos de vianants en punts generadors de mobilitat. En 

concret, s’observen: 

- A l’Avinguda Dr. Garcia Teixidor, al ser una via ample (antiga L-200) i entrada i sortida 

principal, es creu convenient reforçar la permeabilitat entre els dos laterals de la via amb 

passos de vianants a les immediacions de cada cruïlla. En especial, cal reforçar els punts 

de creuament a la zona comercial i de serveis, entre els carrers de la Font i Generalitat. 

- Al carrer Jacint Verdaguer. És una via ample, principal per a la mobilitat de la zona alta i 

a la qual es localitzen equipaments i serveis pel municipi. És convenient revisar els passos 

de vianants existents i assegurar l’accés a peu a aquests serveis, de forma segura i 

còmoda. 

 

VV-4) Traslladar la senyalització afectada per visibilitat deficient 

Cal traslladar tots aquells senyals verticals llur visionat estigui entorpit per algun altre element. 

Els casos observats són: 

- Senyal orientativa de vianants al Camí de Torregrossa, parcialment ocult per la vegetació. 

- Senyal R-106 de prohibit el trànsit de vehicles pesants en trànsit ubicat a l’Avinguda Dr. 

Garcia Teixidor i carrer Molinet. Per l’angle de visió dels vehicles, deficient visibilitat. 

- Senyal R-101 d’entrada prohibida al carrer Anselm Clavé i carrer Major. Per l’angle de 

visió dels vehicles, deficient visibilitat pels vehicles que circulen pel carrer Major. 





Treball tècnic de seguretat viària  

Miralcamp 

 

73 

6.  SÍNTESI D’ACTUACIONS I PRIORITATS 

Tot seguit s’inclou una taula amb les diferents mesures que s’han indicat a l’apartat anterior. A la 

taula també s’inclou el grau d’efectivitat i la prioritat establerta a cada mesura.  

 

ACCIÓ EFECTIVITAT PRIORITAT 

ACTUACIONS REFERENTS A LA VELOCITAT DE CIRCULACIÓ   

V-1 Adequació de la senyalització de limitació de velocitat a 30 km/h ALTA ALTA 

V-2 Modificació dels ressalts del carrer Enric Granados BAIXA BAIXA 

V-3 Introducció d’una esquena d’ase al carrer Molinet MITJA MITJA 

V-4 Introducció d’una esquena d’ase a l’Avinguda Dr. Garcia Teixidor MITJA MITJA 

V-5 Introducció d’una esquena d’ase al Camí de Torregrossa MITJA  MITJA 

ACTUACIONS REFERENTS A L’ORDENACIÓ DE LA ZONA ALTA   

ZA-1 Ordenació del carrer de la Creu ALTA ALTA 

ZA-2 Ordenació dels entorns de l’església MITJA MITJA 

ZA-3 Ordenació del carrer Jaume I MITJA MITJA 

ZA-4 Adequació de la senyalització direccional a l’entorn MITJA MITJA 

ACTUACIONS REFERENTS A L’ORDENACIÓ DE VEHICLES PESANTS   

VP-1 Ordenació dels entorns del carrer Molinet MITJA MITJA 

ACTUACIONS REFERENTS A L’ORDENACIÓ DE L’ACCÉS / SORTIDA EST   

E-1 Ordenació de la cruïlla dels carrers la Font, Belianes i Avinguda Pla d’Urgell ALTA ALTA 

ACTUACIONS REFERENTS A LA CONVIVÈNCIA VEHICLES-VIANANTS   

VV-1 Ordenació carrer Prat de la Riba MITJA MITJA 

VV-2 Ordenació carrer Sant Miquel ALTA ALTA 

VV-3 Execució de nous passos de vianants ALTA ALTA 

VV-4 Traslladar senyalització afectada per visibilitat deficient MITJA MITJA 
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7.  RECOMANACIONS DE SEGURETAT VIÀRIA EN ZONA URBANA 

Complementàriament a l’anàlisi realitzat a l’entorn, s’inclouen una sèrie de recomanacions i bones 

pràctiques en l’àmbit de la seguretat viària urbana. Algunes han estat aplicades en el treball 

desenvolupat, mentre altres han de ser tingudes en compte en futures actuacions de millora de 

l’espai urbà o noves urbanitzacions. 

7.1.  SENYALITZACIÓ URBANA 

L’objectiu de la senyalització viària és augmentar la seguretat, l’eficàcia i la comoditat del conjunt 

d’usos i usuaris de la via publica. Per assolir aquesta meta, els principis bàsics d’una bona 

senyalització són la seva visibilitat, la llegibilitat de la informació i la comprensibilitat i 

coherència amb la resta d’elements. 

En zona urbana és especialment important treballar per homogeneïtzar la senyalització existent, i cal 

posar especial èmfasi en la ubicació i visibilitat dels senyals, així com disposar de senyalització 

específica per vianants, bicicletes i vehicles pesants. 

No existeix normativa jurídica específica per la senyalització urbana, tot i que en alguns casos la 

normativa bàsica sobre senyalització de carreteres pot donar resposta en alguns elements (norma 

d’instrucció de carreteres 8.1-IC, per senyalització vertical, i 8.2-Ic per marques viàries). Per aquelles 

situacions pròpies de la zona urbana, es destaquen quatre manuals propis, entre d’altres: 

• Dossier tècnic de seguretat viària, 24. Manual de senyalització urbana d’orientació, del Servei 

Català de Trànsit. 

• Dossier tècnic de seguretat viària, 25. Manual de senyalització urbana d’orientació per a 

vianants, del Servei Català de Trànsit. 

• Manual de senyalització urbana d’orientació, del Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques de la Generalitat de Catalunya (actual Departament de Territori i Sostenibilitat). 

• Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona, de l’Ajuntament de Barcelona. 

La planificació de la senyalització urbana requereix un inventari dels senyals, que pot realitzar-se 

ubicant els senyals en el GIS de l’Ajuntament. Aquesta tasca és pròpia d’un Pla de senyalització, 

que pot realitzar-se en l’àmbit de la gestió de la mobilitat urbana. 

 

Senyalització de passos de vianants 

Les normatives de senyalització espanyoles i catalanes, estableixen les següents directrius de 

senyalització. 
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Norma 8.1-IC “Senyalització vertical” 

La instrucció espanyola que regula la senyalització vertical dedica el capítol 9.8 a la regulació dels 

passos per a vianants i ciclistes. Referent a la ubicació dels elements dels passos, la Instrucció cita 

textualment: 

“El senyal S-13 es col·locarà entre 0,5 i 1 m abans de la marca vial transversal M-4.3 (Norma 8.2-IC 

“Marques Vials”), de manera que sigui visible des de més de 30 m. Si la calçada fora de sentit únic, 

es col·locarà en tots dos marges sent recomanable en altres casos.” (apartat 9.8.2) 

Gràfic 34.   Intersecció amb pas de vianants i senyalització vertical  

 
 

Imatge 85.  Font: Norma 8.1-IC (1987) 
Imatge 86.  Exemple d’un pas senyalitzat, d’un 

municipi català. 

 

Norma 8.2-IC “Marques vials” 

La Norma 8.2-IC, apartat 3.4.2.2, defineix les marques vials dels passos com una sèrie de línies de 

gran amplada que, disposades en bandes paral·leles a l'eix de la calçada i formant un conjunt 

transversal a la mateixa, indica un pas per a vianants on els conductors de vehicles o d'animals han 

de cedir-los el pas. 

La Instrucció conté altres regulacions i recomanacions referents a les dimensions. L'amplària del pas 

podrà ser variable en funció de la intensitat de projecte dels vianants. Malgrat ser variables, la 

Instrucció fixa certes limitacions i recomanacions: 

• No haurà de tenir una amplària inferior a 4 m, excepte en certs casos com, per exemple, vies 

amb una velocitat màxima inferior a 40 km/h i de poca amplària on es podria reduir fins a un 

mínim absolut de 2,5 m. 

• Es procurarà que totes les franges del pas tinguin una amplària no inferior als 0,5 m (les franges 

més properes als marges de la calçada, o vorada, es disposaran a una distància d'aquestes 

compresa entre 0 i 50 centímetres). 
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• No s’han de marcar els passos de vianants en vies amb velocitats màximes superiors a 60 km/h. 

On se superin aquests valors, i es vulgui marcar el pas, aquests s'hauran de protegir mitjançant 

semàfors. 

 

Gràfic 35.   Dimensions i tipologia del passos de vianants  

 

Font: Marcas viales 8.2-IC (1987). 

 

Segons les directrius del Servei Català de Trànsit relatiu a senyalització urbana, els passos de 

vianants no semaforitzats es configuraran amb el següents criteris 

Gràfic 36.   Passos de vianants no semaforitzats  

 
 

 

En els passos semaforitzats sí es preveu la utilització de una línia discontinua, tot i que es remarca 

que com que la normativa no preveu aquesta marca, es recomana que els municipis que 
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decideixin utilitzar-la recullin en les ordenances la seva regulació específica. Però es 

preveu només en cas de passos semaforitzats. 

 

 

Gràfic 37.   Passos de vianants semaforitzats i línies de detenció  

  

 

Els punts de creuament dels itineraris de vianants amb carrers de la xarxa bàsica motoritzada han 

d’estar regulats amb semàfor o amb l’establiment de refugis físics als passos de vianants. 

El criteri bàsic per l’establiment de semàfor en passos de vianants en travesseres és l’existència d’una 

intensitat mitjana de 10.000 vehicles diaris, i aquest criteri pot ser extensible amb major o menor 

rigor a carrers de la xarxa bàsica urbana. 

7.2.  CRITERIS PER A LA SEGURETAT DELS VIANANTS 

La seguretat dels usuaris més febles, vianants i ciclistes, requereix un anàlisi detallat de les 

condicions de la xarxa destinada als desplaçaments en modes no motoritzats. Els 

conflictes amb els vehicles generalment es produeixen per la manca de definició de les funcions de 

la via per on transiten aquests usuaris.  

 

Criteris per a la configuració de carrers de prioritat invertida 

La seguretat dels usuaris més febles, vianants i ciclistes, requereix un estudi detallat de les 

condicions de la xarxa destinada als desplaçaments en modes no motoritzats. Els 

conflictes amb els vehicles generalment es produeixen per la manca de definició de les funcions de 

la via per on transiten aquests usuaris.  

Gairebé totes les ciutats i poblacions de Catalunya tenen un nucli central més o menys gran amb 

predomini de carrers estrets (amb menys de 7 m d’amplada) on resulta impossible mantenir un carril 

de circulació i al mateix temps disposar de dues voreres d’amplada acceptable. Per tant, caldrà 

adoptar dissenys alternatius per tal de definir els usos que rebran. 
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Generalment aquests nuclis, no aptes per garantir els desplaçaments en vehicles privats, han de 

funcionar com a espai de suport a la vida local, el comerç, com a espais de socialització, de passeig... 

La seguretat viària dels seus usuaris es veurà reforçada per l’establiment d’una zona pacificada, amb 

carrers de vianants o carrers amb paviment únic i prioritat per als vianants.  

Per a la configuració dels carrers estrets amb prioritat invertida existeixen diverses alternatives 

segons els condicionants de la via. 

• Els carrers estrets es poden convertir en carrers per a vianants als quals només podran accedir 

amb cotxe aquells veïns que disposin de gual. Als carrers més comercials es permet, a més a 

més, l’accés de vehicles de repartiment durant hores determinades.  

• Carrers de convivència, amb prioritat per als vianants. Perquè funcioni aquesta 

preferència serà imprescindible reduir al mínim el trànsit motoritzat. Els carrers compartits no 

poden, conseqüentment, servir com a vies d’accés a les carreteres o a zones d’aparcament de 

rotació. Tampoc poden servir per a creuar el centre de banda a banda.  

És convenient recordar que generalment resulta més fàcil i econòmic establir carrers de vianants i 

no pas carrers compartits amb prioritat invertida. Els del primer tipus (i en un primer moment) només 

necessiten l’establiment de pilones a les entrades per assegurar el seu estatus com a carrers de 

vianants, però els del segon tipus comporten generalment una despesa important per a pilones, 

jardineres, vídeo vigilància etc. que impedeixin al llarg del carrer que l’estacionament irregular 

dificulti el pas dels vianants.  

Una problemàtica detectada en general a Catalunya és que molts conductors desconeixen el missatge 

del senyal S-28 (carrer residencial). I en molts casos, les administracions responsables de la 

senyalització dels carrers també la desconeixen i senyalitzen incorrectament aquestes vies, donant 

missatges contradictoris que confonen a l’usuari de la via. 

S’entén que les vies de plataforma única són vies regulades com a carrers residencials, a través del 

senyal de trànsit S-28, o bé carrers de vianants. De totes maneres es recomana incorporar la 

senyalització. 

El carrers residencials senyalitzats amb el senyal S-28, són zones de circulació especialment 

condicionades que estan destinades en primer lloc als vianants i en les quals s'apliquen les normes 

especials de circulació següents:  

• La velocitat màxima dels vehicles està fixada en 20 km/hora i els conductors han de concedir 

prioritat als vianants.  

• Els vehicles no poden estacionar més que en els llocs designats per senyals o per marques. 

• Els vianants poden utilitzar tota la zona de circulació.  

• Els jocs i els esports estan autoritzats en ella.  

• Els vianants no han de destorbar inútilment als conductors de vehicles. 

Per la seva banda, el senyal S-29 és la que indica la finalització del carrer residencial i l’aplicació de 

nou de les normes generals de circulació. 

Una sèrie de gràfics mostren les possibles seccions per als carrers estret amb menys de 7 m 

d’amplada. Cal ressaltar, que encara que només és imprescindible establir paviment únic als carrers 

amb menys de 7 m d’amplada, això no implica que no pugui ser convenient fer-lo, també, a alguns 

carrers més amples (per exemple per a completar algun eix de vianants).  
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Gràfic 38.   Possibles seccions per a carrers amb menys de 7 m d’amplada  

 

A llarg termini cal establir paviment únic amb preferència per als vianants en els nuclis amb predomini 

de carrers estrets, ja que les dues opcions obliguen a una millora estructural. Encara que 

econòmicament no sigui viable a curt termini reformar tots aquests carrers amb paviment únic, sí es 

considera possible senyalitzar-los com a carrers residencials amb prioritat per als vianants i sense 

aparcament a la via pública.  

L’existència d’aparcament a la via pública és un problema general en els nuclis perquè atreu un 

trànsit important que necessàriament ha de passar per carrers estrets on haurien de tenir prioritat 

els vianants. Sense aquestes places entrarien molts menys vehicles al nucli antic perquè no trobarien 

un lloc per aparcar.  

Una mesura bàsica per a pacificar el nucli és, per tant, la senyalització de tot el nucli antic com 

a zona sense aparcament al carrer. Les places existents es convertiran en places de 

càrrega/descàrrega i places d’aparcament restringit (per exemple per a persones amb mobilitat 

reduïda). Per assegurar que els conductors saben abans d’entrar que és prohibit aparcar dins el nucli 

cal concentrar la senyalització a les entrades del centre. D’aquesta manera s’evita també 

omplir tot el centre amb senyals que només perjudiquen el seu atractiu.  

 

Criteris d’accessibilitat 

L’accessibilitat d’un municipi afecta doblement la seguretat viària dels vianants. La manca de voreres 

i passos de vianants, l’existència de voreres massa estretes o amb obstacles que impedeixen el pas, 

són exemples d’accessibilitat deficient que afecten directament la seguretat viària, en obligar els 

vianants a passar per llocs on no disposen de cap protecció.  

Per una altra banda, la manca d’accessibilitat redueix el nombre de persones que opten per realitzar 

els seus desplaçaments a peu en lloc d’utilitzar mitjans de transport causants d’un major risc 

d’accidents, com per exemple el cotxe particular. Trams de vorera amb forts pendents o fins i tot 

amb escales, passos de vianants sense guals... són exemples de disfuncions que dificulten i 

incomoden els desplaçament. Aquests elements arriben a representar un total impediment perquè 

alguns vianants puguin desplaçar-se autònomament. 

Una altra disfunció important són les ordenacions de cruïlles que obliguen els vianants a realitzar 

llargues voltes en lloc de seguir el seu itinerari natural; és un defecte que s’observa amb freqüència 

a les rotondes i als encreuaments amb travesseres i altres vies principals, quan els passos de vianants 

es situen molt allunyats de l’itinerari més directe. 

A continuació s’inclouen algunes actuacions a aplicar per fer front a les disfuncions d’accessibilitat 

més comunes. 
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• Completar la dotació de passos de vianants i millorar la ubicació d’aquests, acostant-

los a les interseccions. 

• Establir guals reglamentaris als passos de vianants. 

• Establir orelles als passos de vianants amb aparcament al costat, evitant que cotxes mal 

estacionats sobre el pas n’impedeixen l’ús. 

• Establir voreres on manquen. 

• Eixamplar i millorar les voreres existents o, alternativament, establir paviment únic 

amb prioritat per als vianants. 

• Reubicar senyals, arbres, fanals i altres tipus de mobiliari urbà que dificulti el pas 

per les voreres. 

• Substituir o complementar escales amb rampes.  

 

En el gràfic següent es poden veure les mides que han de tenir les voreres i els passos de vianants 

perquè compleixin el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (Decret 135/1995). 

Gràfic 39.   Principals mides de les voreres i dels passos de vianants perquè compleixin les normatives 
d’accessibilitat, segons el tipus de gual utilitzat 

   

Font: INTRA 

 

La majoria d’aquestes mesures són molt cares i implicarien grans despeses que els municipis 

difícilment podien assumir a curt termini. Es recomana, conseqüentment, desenvolupar la planificació 

en l’àmbit del Pla d’accessibilitat municipal establint terminis i prioritats al respecte. 

 

Visibilitat en interseccions 

Els problemes de visibilitat en cruïlles són causa probable d’una part important de l’accidentalitat en 

zona urbana. La secció de les vies, on es permet l’estacionament a tocar de les cruïlles, junt amb 

l’escàs ample de vorera, són elements que suposen tenir interseccions amb poc espai, i difícil 

visibilitat entre ramals (entre conductor i conductor, i entre conductor i vianant).  

La configuració de les interseccions ha de complir uns criteris mínims de seguretat, tal i 

com es mostra a continuació. 
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Cal assegurar que els conductors s’adonen que estan arribant a una intersecció. Aquesta visualització 

es pot fer ressaltant el centre de l’eix (en cas de rotonda o minirotonda), o els accessos (estrenyiment 

de la calçada, reforç de l’enllumenat, etc.). 

En arribar a la intersecció, també cal assegurar una bona visibilitat. Els gràfics a continuació indiquen 

les àrees que cal mantenir lliures d’obstacles en interseccions sense regulació amb semàfor. 

Recomanacions: 

• Remarcar la ubicació de la cruïlla. 

• Assegurar que els senyals, arbrat, i altres elements no obstrueixen la visibilitat. 

• Eliminar l’espai superflu per evitar estacionament no controlat. 

 

Àrea de visibilitat en interseccions en X: 

 

Àrea de visibilitat en interseccions en T: 

 
 

 

Límit de velocitat (km/h) 50 40 30 

Longitud de l’àrea de visibilitat en el carrer principal (m) 95 75 55 
 

 

Tot seguit es mostra una sèrie de situacions en intersecció i les seves alternatives d’ordenació amb 

criteris de seguretat (exemples en una cruïlla amb un carril de circulació i dues línies 

d’estacionament). 

 

1.- Intersecció no compacta. Pas de vianants fora de la 

trajectòria idònia del vianant. 

2.- Intersecció igual que la núm. 1, amb marques vials de 

zona morta. 
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3.- Ubicació correcta de pas de vianants. Possible ocupació 

del pas i restricció de la visibilitat. 

4.- Intersecció compacta i segura. 

  

 

Obstacles que impedeixen la visibilitat 

Com a norma general, cal evitar l’estacionament de cotxes o la ubicació de contenidors de 

brossa propers al pas de vianants, al costat per on ve el trànsit rodat. Cal aplicar el mateix criteri 

per a la ubicació d’altres elements com rètols de publicitat, vegetació densa, etc. Un element a vigilar 

és el desplaçament dels contenidors de la brossa respecte la seva posició original, evitant que 

s’envaeixin espais no adients. La senyalització horitzontal dels espais que ocupen facilita aquesta 

tasca de vigilància. 

 

Problemes de visibilitats deguts a estacionament de vehicles 

Els vehicles mal estacionats sovint comporten greus problemes de visibilitat per als 

usuaris, siguin vianants o conductors. Empitjoren la visibilitat i la possibilitat d’abastar visualment 

amb rapidesa l’entorn viari. Per tal d’evitar aquest fet cal augmentar la vigilància per assolir un major 

respecte envers les normes. 

Però també és freqüent que vehicles estacionats correctament perjudiquin la visibilitat (passa, en 

general, a prop d’interseccions i de passos de vianants). Cal distribuir les places d’aparcament 

a la via pública de manera que no obstaculitzin un bon contacte visual entre els usuaris 

en general i, sobretot, entre els vianants i els conductors a prop dels passos de vianants. 

Cal deixar net el camp de visió pròxim a les cruïlles i evitar la disposició de places d’aparcament 

a 10 m anteriors al pas de vianants de la cruïlla, segons estableixen les recomanacions de 

disseny urbà a Catalunya. 
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Gràfic 40.   Paràmetres pel càlcul de les distàncies de visibilitat dels vianants 

 
Font: Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de Catalunya. PTOP. 

 

Dues mesures fonamentals per a millorar la visibilitat a les interseccions és l’establiment d’orelles i 

la substitució puntual de l’aparcament de cotxes per aparcament de bicicletes i/o motos abans dels 

passos de vianants. Aquesta última mesura és molt econòmica i, conseqüentment, especialment 

recomanable de tenir en compte. Les orelles físiques, per contra, són cares però poden a curt termini 

ser substituïdes per orelles pintades, reforçades amb pilones o altres elements físics. 

Gràfic 41.   Exemple d’aplicació d’orelles als passos de vianants 

 

Aquesta mesura pot reduir la llargada del pas (la part de 

calçada) i millorar la visibilitat entre vianants i conductors. 

La substitució puntual de l’aparcament de cotxes per 

aparcament de bicicletes o motos afavoreix encara més 

una bona visibilitat. Una aplicació general d’aquesta 

mesura pot, puntualment, generar un excés d’oferta de 

places d’aparcament per a motos i/o bicicletes. En aquest 

cas serà millor ocupar el tram a prop del pas amb una 

jardinera.   

 

Problemes de visibilitats deguts configuració en xamfrà 

Els problemes de visibilitat són particularment greus a les interseccions dissenyades amb xamfrans. 

L’allunyament del punt de detenció respecte el punt de visibilitat òptima de la cruïlla suposa un 

greuge pels conductors. A més, l’estacionament desordenat que acostuma a haver-hi a les 

cantonades amb xamfrà gairebé sempre perjudica de forma important la visibilitat dels conductors 

que entren a la intersecció.  
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Com a norma general, es recomana eliminar els xamfrans petits i substituir-los amb 

cantonades en corba. Per als xamfrans grans hi ha un altra alternativa que consisteix en ordenar 

l’aparcament i establir pilones o altres elements físics que impedeixin l’aparcament fora de l’espai 

senyalitzat.  

 

Problemes de visibilitats en la disposició d’aparcament en bateria/semibateria 

També provoca problemes de visibilitat l’estacionament en bateria o en semibateria a tocar del carril 

de circulació. Amb la disposició de semibateria/bateria inversa (accés a la plaça marxa enrere i 

sortida marxa endavant) s’eviten problemes de visibilitat deficient. L’aplicació d’aquesta mesura té 

un molt baix cost, i significatius beneficis.  

Gràfic 42.   Recomanacions en la configuració de l’estacionament en semibateria  

 

 

 

 

 

7.3.  MODERACIÓ DE VELOCITAT EN L’ÀMBIT URBÀ 

Davant la preocupació general per les velocitats excessives i el risc conseqüent en zones urbanes, 

s’inclou una descripció dels diversos elements reductors de velocitats, criteris per a la seva 

implantació i avantatges o desavantatges de l’ús d’un o altre tipus.  

En itineraris coneguts, de recorregut quotidià, el conductor pot baixar el grau de concentració i tendir 

a circular a velocitat inadequada. Per reduir aquests riscos cal que trobi en l’itinerari elements que 

puguin captar la seva atenció o bé que l’obliguin a modificar el comportament i l’adaptació de la 

conducció a les condicions existents. 

 

Tipus d’elements 

1.- Per a reduir volums de trànsit 

• Obstacles transversals: elements constructius que trenquen la continuïtat del traçat viari 

(fitó abatible, barrera mòbil, pilona retràctil). 

• Obstacles a les cruïlles: elements que pretenen interrompre parcialment o totalment el 

trànsit en un o més moviments. 

2.- Per a reduir la velocitat 

• Elevacions de la calçada.  
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• Estrenyiment de calçada, amb illots centrals (mitgeres o refugis) o estrenyiment 

lateral. Aquesta mesura no haurà de superar mai els 30 metres de longitud. 

• Desplaçament de l’eix de la calçada - xicana. És una bona mesura per millorar la velocitat 

i a més permet integrar places d’aparcament com a part de l’ordenació (conservant normes 

mínimes de distància a passos de vianants, etc.)- Es pot realitzar amb desplaçament de l’eix 

de la trajectòria, amb desplaçament de l’eix de la trajectòria combinat amb les places 

d’aparcament, o amb el desplaçament de l’eix de la trajectòria només en proximitat 

d’una cruïlla. 

 

Elevacions a la calçada 

És la més eficaç de les mesures reductores de velocitat en moltes situacions i, a més de la moderació, 

en alguns casos millora l’accessibilitat dels vianants. El disseny, angle de les rampes, longitud, etc. 

s’ha d’adequar a la velocitat màxima del carrer.  

Una de les modalitats, els passos de vianants de ressalt, és molt indicada per a carrers de zona 

30, entrades i vies perimetrals de les zones 30 o residencials, a la sortida de rotondes per impedir 

l’acceleració excessiva. 

Altres configuracions són les plataformes elevades (en secció de carrer o en prolongació de 

vorera) o les cruïlles sobreelevades. 

Cal evitar les elevacions en itineraris de transport públic, en vies amb trànsit superior a 100 vehicles 

pesants/dia o en accessos a centres d’emergència (hospital, bombers, policia); també en vials amb 

pendents superiors al 4, durant els 200 metres després del senyal d’entrada en aglomeració urbana, 

interior de revolts amb radi inferior a 200 m i en ponts i als 25 m anteriors i posteriors a un pont. 

Esquenes d’ase 

L’esquena d’ase és un element reductor de velocitat que presenta un perfil transversal en forma de 

llom i amb pendent a banda i banda. 

La secció de l’esquena d’ase té forma arrodonida i ha de tenir les dimensions següents: 

 

- Altura 6 cm ± 1 cm. 

- Longitud: 4 m ± 0,20 m. 

 

Per a la construcció de l’esquena d’ase es consideren materials adequats: 

- El formigó amb textura superficial compresa entre 0,6 i 0,91. 

- Materials de component asfàltic, garantint que presenti un coeficient de fregament 

superficial almenys del 65%2. 

La qualitat de la pintura ha de garantir el coeficient de fregament que exigeix la normativa de 

carreteres. 
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Coixí berlinès 

És una sobreelevació a la calçada però no s’estén a tota l’amplada de la secció. El coixí suposa un 

obstacle en funció de la distància de les rodes respecte de l’eix del vehicle. Així, permet la circulació 

de vehicles de transport públic o camions sense que adverteixin l’efecte de la sobreelevació. S’evita 

d’aquesta manera l’efecte sobre els passatgers i la càrrega de camions, a més d’evitar el soroll de la 

caixa de càrrega. Les motos i bicicletes poden evitar l’obstacle però no els turismes. 

Cal evitar-los en calçades amb més d’un carril de circulació, en vials de servei d’un centre d’urgència 

(sanitari, bombers o policia), als primers 200 metres d’accés a un centre urbà, a l’interior de revolts 

amb radi inferior a 200 m i 40 abans i després dels mateixos, amb vials amb pendent superior al 6 i 

en ponts i 25 m abans i després d’aquests.  

 

Estrenyiment de la calçada 

Com ja s’ha mencionat, un excés d’ample de calçada té una relació directa amb la velocitat de 

circulació dels conductors. Existeixen diverses configuracions per estrènyer un tram viari, amb illots 

centrals o estrenyiments laterals. Però, amb un cost molt menor, aquest mateix efecte es pot obtenir 

senyalitzant amb pintura l’ample de carril, definint, per exemple, les zones d’aparcament. Altres 

mesures poden ser la creació de mitjanes pintades, en vies bidireccionals, amb un ample de la 

mitjana adaptat a mantenir una secció de carril adequada.  

 

Imatge 87.  Exemple de mitjana pintada, 
estrenyent els carrils de circulació per moderar la 

velocitat. Aquí s’ha combinat amb trencament 
horitzontal de l’eix de la trajectòria.    

S’observen carrils de circulació amb amples al voltant dels 4 metres, excessiu per zona urbana, 

encara que cada cop són més els espais definits amb pintura. La manca de delimitació fa que, en 

absència de vehicles estacionats, l’ample de calçada que percep el conductor sigui encara major. 

L’excés de calçada comporta una sensació d’amplitud visual lliure d’obstacles, que en vies molt 

rectilínies incita a circular a velocitats excessives. El conductor perd percepció de la pròpia velocitat. 
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En zones residencials amb voreres estretes, el vianant pot tenir una important sensació d’inseguretat 

associada en aquesta situació. També es sent desprotegit en els creuaments de la via, agreujat si 

troba elements que obstaculitzen la visibilitat en els passos (contenidors, vehicles estacionats arran 

de pas). 

L’ample de les vies ha de estar determinat per uns seguit de factors com la velocitat, les 

característiques de l’entorn i el volum de trànsit pesant. Però en zona urbana, en general, es 

recomana mantenir amplades de carril no superiors a 3 metres (3,2 en vies 

bidireccionals).  

En carrers d’entre 7 i 8 metres, s’ha de senyalitzar un carril central d’ample màxim de 3 metres, i 

dos cordons d’aparcament de 2,25 m.  

 

Desplaçament de l’eix de la calçada 

Una mesura menys agressiva i igual d’eficaç que els elements elevats per a reduir la velocitat dels 

cotxes és el reductor horitzontal que s’estableix alternant l’aparcament de costat i trencant 

l’eix de la calçada.  

És una mesura molt econòmica i pot funcionar bé, tot i que la seva implantació no pot ser extensiva.  

El mode d’aplicació està condicionat a l’ample de via: 

• A carrers amb calçades entre 5 i 6 m d’amplada repartits entre un carril de circulació i 

un d’aparcament, aquesta mesura s’aplicaria segons mostra el gràfic adjunt. Per tal 

d’optimitzar l’eficàcia del disseny i evitar que cotxes mal estacionats redueixin la visibilitat 

caldrà – a mig termini – delimitar els carrils d’aparcament amb orelles a les cantonades. A curt 

termini, i per atenuar el cost econòmic o fer la inversió progressiva, es pot aplicar el sistema 

sense orelles.  

Gràfic 43.   Aparcament alternat de costat per a reduir la velocitat. Solució provisional i solució definitiva 
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• En alguns carrers massa estrets per a permetre l’aparcament a la via pública pot resultar 

impossible utilitzar la distribució de l’aparcament per a aconseguir un itinerari en forma de 

ziga-zaga (que obligaria els conductors a reduir la velocitat). Per aconseguir un efecte 

semblant en la majoria dels casos es poden establir voreres asimètriques, alternant de costat 

la vorera més ampla.  

• Si un carrer té 8 m d’amplada i una calçada de 3 m caldria establir una vorera de 2 m i una 

altra de 3 m. En aquesta última es podia aprofitar l’espai sobrer per a millorar l’atractiu de 

l’espai dels vianants amb la instal·lació de bancs i altre tipus de mobiliari urbà i plantant una 

filera d’arbres. En el gràfic adjunt es pot observar l’aplicació d’aquest disseny en una 

intersecció entre un carrer de 8 m d’amplada i un altre amb una secció de 10 m.  

Gràfic 44.   Aplicació de reductors horitzontals de velocitat a carrers d’entre 8 i 10 m 

 

 

• A carrers amb una calçada superior als 10 m d’amplada es pot aconseguir el mateix 

efecte de ziga-zaga alternant entre diferents combinacions d’aparcament en cordó i 

aparcament en semibateria inversa (vegeu el gràfic a continuació).  

Gràfic 45.   Aplicació de reductors horitzontals de velocitat a carrers amb calçades amples  

 

 



Treball tècnic de seguretat viària  

Miralcamp 

 

90 

Selecció del tipus de reductor 

La selecció dels tipus de reductor ha de ser fruit d’una valoració de: 

• Registre de velocitats 

• Observació de comportaments i de riscos potencials 

• Anàlisi del trànsit (intensitats, percentatge de pesants) 

• Anàlisi dels accidents 

• Presència de centres d’atracció sensibles (escoles, centres esportius, centres d’atenció mèdica, 

...) 

• Estudi d’itineraris de vianants i de ciclistes 

Seran d’aplicació a la xarxa secundària, tot i que en casos excepcionals en vies de xarxa bàsica es 

poden adoptar mesures de reducció de la secció transversal. A més a més cal tenir en compte que: 

• Les mesures han de permetre el trànsit de vehicles de serveis municipals i d’emergència. 

• Els elements han de ser fàcilment visibles i estar senyalitzats de forma adequada. 

Per evitar accelerades i canvis de velocitat sobtada cal l’ús freqüent i homogeni dels elements. 

S’estima com a distància adequada entre elements no menys de 30 metres i no més de 150. 

• La combinació d’alguns elements reforça l’eficàcia (per exemple fer coincidir passos de 

vianants amb plataformes elevades de reducció de velocitat). 

 

Normativa d’aplicació 

Els criteris d’implantació es troben descrits i desenvolupats, amb gràfics i fotografies, en el Manual 

Guia per a l’elaboració d’un Pla Local de Seguretat Viària, publicat pel Servei Català de Trànsit 

l’any 2006.  

Més recentment, aquest any 2016, s’ha editat el dossier tècnic de seguretat viària 26 del Servei 

Català de Trànsit dedicat a “elements reductors de velocitat”. 

També s’ha publicat el document Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de 

Catalunya, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, 

on també es descriuen aquestes mesures amb fitxes tècniques i comentaris sobre la seva idoneïtat. 

 

 


