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1. INTRODUCCIÓ
Les dades d’evolució de la sinistralitat a Catalunya dels darrers anys mostren
una tendència general positiva tot i que la millora de les xifres s’ha d’atribuir a
la reducció dels accidents i de les víctimes en carretera. La situació en zona
urbana, amb lleugeres variacions anuals, es manté constant i roman com a
assignatura pendent de la seguretat viària al nostre país.
Conscient d’aquesta realitat, el Servei Català de Trànsit, en el seu Pla de
Seguretat Viària 2005-2007 (PSV) manifesta la necessitat de plantejar
mesures adreçades específicament a la millora de la seguretat viària en l’àmbit
urbà. És en aquest sentit, que la cooperació amb els ajuntaments i les
autoritats locals en aquesta matèria es defineix com a una de les dues línies
mestres del Pla.

LA SINISTRALITAT A MALGRAT DE MAR (2006)

• 21 sinistres amb víctimes (reducció del 36% entre 2005 i 2006).
• 28 ferits lleus, 2 ferits greus i cap mort.
• 1,7 accidents amb ferits/1.000 habitants (Catalunya el 2005: 2,5).
• Un 32% dels accidents entre 2004 i 2006 van ser atropellaments
• Dels mitjans de locomoció implicats (2004-2006), el 16% eren vianants, el
25%, vehicles de 2 rodes i el 56% vehicles lleugers.
• Un 32% dels víctimes d’aquest període tenia entre 15 i 24 anys
• Un 35% dels accidents amb víctimes (2004-2006) eren col·lisions entre
turismes i ciclomotors.
Font: Ajuntament de Malgrat de Mar i Anuari Estadístic d’Accidents a Catalunya. Servei Català de Trànsit

Actuacions de pacificació i d’ordenació en els eixos principals d’accés que
travessen el municipi i una major atenció envers el vianant i les seves
condicions de mobilitat poden ser guies útils de tota la tasca per a una millora
de la seguretat viària a la ciutat.
Amb aquest interès per millorar la seguretat viària, l’Ajuntament de Malgrat de
Mar planteja l’elaboració del Pla Local de Seguretat Viària en el marc d’un
conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit.
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Dintre de l’Ajuntament ha estat definitiva la implicació en el treball de les
àrees i serveis relacionats, per la proximitat als problemes i el coneixement de
primera mà que han aportat; amb la seva tasca han fonamentat aquest treball
tècnic.
L’estructura del treball es basa precisament en la disposició d’informació sobre
la problemàtica municipal, que permeti 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 al ciutadà i a l’Administració per resoldre
problemes concrets.
Per a l’elaboració del Pla s’ha pogut comptar amb el Manual Guia per a
l’elaboració de plans locals de seguretat viària, una eina que el Servei Català
de Trànsit ha posat a disposició dels ens locals recentment i que descriu el
procés d’elaboració d’un Pla Local de Seguretat Viària.
Aquest treball és un primer pas per a assolir l’objectiu comú de tots els
implicats: reduir el nombre de víctimes en accident de trànsit i fer de Malgrat
de Mar un municipi més segur.

RAONS PER AL PLA DE SEGURETAT VIÀRIA
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•

Reduir el nombre de víctimes en accidents de trànsit

•

Reduir el nombre d’accidents amb víctimes

•

Coordinar les diverses àrees tècnico-administratives de l’Ajuntament en
les tasques contra la sinistralitat

•

Traçar un eix d’actuacions en favor de la seguretat viària (tècnics viaris i
de trànsit, mesures administratives, de disciplina viària...)

•

Elaborar un seguit de mesures amb vista a la consecució dels objectius
plantejats
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2. ELS ACCIDENTS A MALGRAT DE MAR
Cal assenyalar, de manera prèvia, que quan es parla d’accidents en el present
informe, es fa referència a accidents amb víctimes; és aquest un criteri per
mantenir el rigor i fiabilitat de les dades. La utilització de dades d’accidents en
general (incloent els sense víctimes) és sempre compromesa, ja que sovint,
en aquests accidents no intervé cap autoritat policial i, per tant, no queden
registrats en les bases de dades.
En la detecció de punts i trams negres s’han utilitzat també exclusivament els
accidents amb víctimes.
El nombre d’accidents amb víctimes a Malgrat de Mar ha
disminuït en el conjunt dels 3 anys estudiats en un 36%.
En el tractament de les dades d’accidents distingeixen tres grups de víctimes:
morts, ferits greus i ferits lleus.
Els anys 2004 i 2005 es va mantenir estable el nombre total d’accidents amb
víctimes (33 accidents cada any) i el 2006 la xifra va baixar a 21 accidents
amb víctimes.
Gràfic 2.1 Nombre d’accidents amb víctimes 2004-2006
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Font: Ajuntament de Malgrat de Mar

En termes d’accidents amb víctimes per 1.000 habitants, l’accidentalitat al
municipi l’any 2005 va ser inferior a la mitjana catalana: 2,0 accidents amb
víctimes/1.000 habitants a Malgrat de Mar per 2,5 de Catalunya (accidents en
zona urbana). El 2006 la xifra de Malgrat mantingut la tendència a la baixa,
arribant a 1,7. Les dades de Catalunya de 2006 encara no són disponibles.
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Pel que fa al nombre de víctimes, el 2006 es van registrar 30 (dos ferits greus
i 28 ferits lleus), el que suposa també una reducció respecte el 2005 en un
total de 19 víctimes (quasi un 39%). De les 49 víctimes de 2005, 2 van ser
morts.
Del 2003 al 2005 es varen produir tres accidents mortals a Malgrat de Mar:
El primer accident, un diumenge d’octubre, va ser d’un sol cotxe (sortida de la
via per excés de velocitat) cap a la 1 de la matinada al Camí del Pla. El
conductor era un home de mitjana edat.
El segon accident va ocórrer un dimarts d’abril sobre les a les 19 en l’avinguda
Costa Brava, on una dona gran va ser atropellada en creuar el carrer fora de
pas de vianants / intersecció.
El tercer cas va ser un divendres sobre les 14 hores. L’accident va esdevenir
en la intersecció entre avinguda Verge de Montserrat i Pg. Marítim, on un
home embriac de mitjana edat va atropellar tres vianants, amb el resultat de
la mort d’una dona de mitjana edat.
Gràfic 2.2 Nombre de víctimes 2004-2006
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Font: Ajuntament de Malgrat de Mar

2.1. CARACTERÍSTIQUES DELS ACCIDENTS
2.1.1. Tipus d’accident

El coneixement dels tipus d’accidents i de les diferents circumstàncies que els
envolten poden revelar problemàtiques generals i ajudar en el disseny
d’estratègies d’actuació posteriorment.
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En la taula 2.1 es presenta els tipus d’accidents més freqüents a Malgrat de
Mar per al període 2004-2006 i, com a referència, Catalunya de 2003 a 2005.
A Malgrat de Mar, com a totes les zones urbanes de Catalunya, l’accident més
freqüent al llarg dels tres anys estudiats va ser la col·lisió fronto-lateral –
aproximadament un tercer dels accidents va ser d’aquest tipus.
El segon lloc l’ocupen els atropellaments, també és molt característic d’àmbits
urbans. Aquest tipus de col·lisió suma un nivell superior a la mitjana catalana
(amb un 25% dels accidents a Malgrat) el qual preocupa especialment per
raons evidents de la fragilitat de les víctimes i la severitat de les lesions que
solen patir. El tercer, la col·lisió per darrere, pot indicar un excés de velocitat.

Taula 2.1 Tipus d’accident de trànsit amb víctimes, en %
Tipus d’accident

Malgrat de Mar
(2004-2006)

Catalunya Z.U.
(2003-2005)

Col·lisió de vehicles en marxa: fronto-lateral

36

32

Atropellament: vianant, aïllat o en grup

25

18

Col·lisió de vehicles en marxa: per darrere

13

15

Col·lisió de vehicles en marxa: lateral

8

13

Col·lisió de vehicles en marxa: frontal

7

3

Bolcada

4

3

Altres

4

14

Col·lisió vehicle contra obstacle de la calçada: un altre
objecte material

4

2

Font: Ajuntament de Malgrat de Mar i Anuari Estadístic d’Accidents a Catalunya. Servei Català de Trànsit (2005)

Les bolcades són també presents, tot i que en menor grau. Aquest és un tipus
d’accident habitualment lligat a velocitats inadequades. Si es té en compte
que la velocitat màxima en entorns urbans és de 50 km/h, les bolcades
revelen un problema també a considerar d’excés de velocitat, amb els riscos
en la producció de víctimes que comporta.
També s’ha realitzat una comparació dels diferents tipus de mitjans de
locomoció implicats en els accidents a Malgrat de Mar 2004-2006. La matriu
de la taula 2.2 mostra les diverses combinacions de vehicles implicats.
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5,6

Dos mitjans de locomoció implicats

Total

Altres

Furgoneta o
camió

3,4

Turisme

1,1

Motocicleta

Ciclomotor

Només un mitjà de locomoció implicat

Bicicleta

Vianant

Taula 2.2 Matriu de mitjans de locomoció implicats 2004-2006, en %

10,1
84,3

Vianant
Bicicleta
Ciclomotor

1,1

2,2

Motocicleta
Turisme

18,0

Furgoneta o camió
Altres

1,1

1,1

34,8

4,5

14,6

2,2

2,2

1,1

1,1

Més d dos mitjans de locomoció implicats

TOTAL

5,6

100,0

Font: Ajuntament de Malgrat de Mar i Anuari Estadístic d’Accidents a Catalunya. Servei Català de Trànsit

Un 10% dels accidents dels tres anys estudiats va implicar a un sol mitjà de
locomoció, un 84% va ser accidents amb dos mitjans de locomoció i en la
resta (6%) es van veure implicats més de 2 mitjans de locomoció.
Un grup d’accidents a destacar és el de turisme-ciclomotor (35% dels
accidents). La xifra mereix que es pari una certa atenció per veure d’atacar el
problema de manera efectiva.
Un altre grup a destacar és col·lisions entre turismes i vianants, amb un 18%
dels accidents amb víctimes a Malgrat de Mar.
2.1.2. Dia i hora de l’accident

La distribució d’accidents a Malgrat de Mar 2004-2006 segon l’hora del dia en
què es produeixen mostra diverses puntes, la més important de les quals és
entre les 18 i les 19 hores, on es dóna el 15% dels accidents amb víctimes.
La distribució dels accidents, generalment, coincideix amb les franges de més
trànsit, si bé el matí és una excepció, amb un nombre relativament moderat
d’accidents respecte del trànsit total del dia. La franja de la tarda (retorn
feina) mostra una gran concentració, si bé a partir de les 20 h. el nivell baixa
molt clarament i es manté la resta de la nit i matinada.
El gràfic següent presenta la distribució dels accidents segon hora del dia a
Malgrat i les zones urbanes de Catalunya en general.
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Gràfic 2.3 Distribució dels accidents amb víctimes en hores del dia a Malgrat de Mar (20042006) i a les zones urbanes a Catalunya (2003-2005)
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Font: Ajuntament de Malgrat de Mar i Anuari Estadístic d’Accidents a Catalunya. Servei Català de Trànsit

La distribució dels accidents per dies de la setmana a Malgrat també és molt
semblant a la de la resta dels zones urbanes de Catalunya, es dir amb la
accidentalitat més alta els divendres (17%) i la més baixa els diumenges
(12%), tot això encara que a Malgrat l’accidentalitat es més alta els caps de
setmana que a Catalunya.

Gràfic 2.4 Accidents amb víctimes segons dia de la setmana a Malgrat de Mar (2004-2006) i a
les zones urbanes de Catalunya (2003-2005), en %
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Font: Ajuntament de Malgrat de Mar i Anuari Estadístic d’Accidents a Catalunya. Servei Català de Trànsit
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Com que la població de Malgrat de Mar es multiplica els mesos del estiu, es
podria assumir que això també afecta l’accidentalitat aquests mesos. Però no
és així: els mesos amb més accidents són l’abril, el gener i el març. Una altra
observació es que el nombre d’accidents els darrers mesos de l’any baixa a
Malgrat notablement.
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Gràfic 2.5 Distribució dels accidents amb víctimes en mesos a Malgrat de Mar (2004-2006) i a
les zones urbanes a Catalunya (2003-2005)

Hora

Font: Ajuntament de Malgrat de Mar i Anuari Estadístic d’Accidents a Catalunya. Servei Català de Trànsit

2.1.3. Lloc de l’accident

La taula següent mostra la distribució dels accidents segons el lloc on es van
produir: intersecció o fora d’aquesta (a Malgrat i a Catalunya en l’àmbit urbà).
Les xifres de Malgrat de Mar i de Catalunya en general ens semblen força,
amb un 54 i un 57 % respectivament d’accidents en intersecció. Les xifres no
indiquen que el tipus d’accidents (i de problemes) de Malgrat s’allunyin dels
generals de Catalunya en zona urbana.
Taula 2.3. Lloc de l’accident amb víctimes. Zona urbana
Malgrat de Mar
(2004-2006)
Lloc

Catalunya
(2003-2005)

Núm.

(%)

(%)

Intersecció

47

54

57

Fora d’intersecció

40

46

43

Total

87

100

100

Font: Ajuntament de Malgrat de Mar i Anuari Estadístic d’Accidents a Catalunya. Servei Català de Trànsit ( 2003-2005)
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2.2. CARACTERITZACIÓ DE LES VÍCTIMES

Al llarg del període 2004-2006 els 87 accidents de trànsit amb víctimes a
Malgrat de Mar van produir un total de 120 víctimes.
La distribució segons sexe i edat de les víctimes és també força semblant a la
corresponent a les zones urbanes de tot Catalunya. És a dir, a Malgrat de Mar:
•

Hi ha una forta representació d’homes (62% de les víctimes)

•

El grup d’edat de 15 a 17 anys constitueix el 17% de les víctimes
d’accidents, però només representa un 3% de la població

•

Pel que fa a una franja lleugerament superior de joves que ja poden
haver-se incorporat com a conductors de cotxes (18 a 20 anys) es
repeteix la sobrerepresentació en les estadístiques d’accidentalitat. Un
7% de les víctimes a Malgrat es troben en aquesta franja d’edat,
encara que són només el 3% de la població.

La relació d’aquest dos grups amb la seva quota en víctimes pot tenir relació
amb el fet que aquestes edats són un moment d’incorporació al col·lectiu de
conductors i no disposen encara d’experiència ni d’un grau d’habilitat suficient
en el maneig de ciclomotors (15 a 17 anys) i de turismes (de 18 a 20 anys).
La falta de maduresa com a conductors explicaria aquesta diferència entre
quota en població i víctimes.
Taula 2.4 Sexe i edat de les víctimes. Malgrat de Mar (2004-2006) i zones urbanes a
Catalunya (2005) en %
Sexe i edat
víctimes

MALGRAT DE MAR

CATALUNYA

Víctimes

Població

Víctimes

Població

Homes

62

51

64

50

Dones

38

49

36

50

<= 14 anys

8

14

4

14

15 – 17 anys

17

3

7

3

18 – 20 anys

7

3

10

3

21 – 24 anys

8

5

13

5

25 – 44 anys

25

35

41

34

45 – 64 anys

12

24

14

24

65 – 74 anys

7

9

4

8

> de 74 anys

3

8

4

8

S’ignora

12

-

3

-

Total

100

100

100

100

Font: Anuari Estadístic d’Accidents a Catalunya. Servei Català de Trànsit i Institut d’Estadística de Catalunya
(www.idescat.net).
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2.3. ELS VEHICLES IMPLICATS

A Malgrat de Mar, com en d’altres zones urbanes de Catalunya, els vehicles
lleugers resulten implicats en la majoria dels accidents i ho són d’una manera
significativa: el 56% de vehicles implicats són lleugers.
Les xifres són similars a les de tot Catalunya, si bé a Malgrat de Mar el pes
dels vianants com a implicats és superior a l’observat al país: 16% a Malgrat i
10% a Catalunya. Una altra diferència és que els vehicles de dues rodes
només representen un 25% dels vehicles implicats en accidents amb víctimes
a Malgrat de Mar per un 30% de les zones urbanes (z.u.) de Catalunya.

Taula 2.5. Mitjans de locomoció implicats en accidents de trànsit (en %)
Malgrat de Mar
(2004-2006)

Catalunya, Z.U.
(2003-2005)

Vianants

16

10

Dues rodes

25

30

Turismes

56

50

Furgonetes i camions

1

8

Altres vehicles

2

2

Desconegut

0

0

100

100

Mitjans de locomoció

Total

Font:Anuari Estadístic d’Accidents a Catalunya. Servei Català de Trànsit (2003, 2004 i 2005)

Per poder ajustar els paràmetres de comparació, s’han establert dos índexs
que relacionen el nombre de vehicles implicats amb el seu pes en el parc de
vehicles i amb la població total del municipi. Per possibilitar la comparació
amb Catalunya, s’han utilitzat dades del 2005.

Taula 2.6. Relacions entre vehicles implicats i parc de vehicles/nombre d’habitants (2005)
Veh. implicats/1.000 veh.
Tipus de vehicle

Malgrat

Catalunya

Veh. implicats/1.000 habitants
Malgrat

Catalunya

Ciclomotors

12,2

16,5

1,0

0,8

Motocicletes

2,5

9,5

0,1

0,7

Turismes

6,0

5,5

2,3

2,5

Furgonetes i camions

1,7

3,3

0,1

0,4

Altres vehicles

0,0

5,2

0,0

0,1

Font: Ajuntament de Malgrat de Mar i Anuari Estadístic d’Accidents a Catalunya. Servei Català de Trànsit (2005)
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La major part dels índexs de vehicles implicats en accidents de trànsit és
inferior a Malgrat de Mar respecte de la mitjana de Catalunya. Cal tenir també
que la població a l’estiu pràcticament es triplica, amb l’increment que això
suposa de vehicles al municipi present i que afecta evidentment també als
índexs representats.
2.4. ATROPELLAMENTS

Un atropellament és un accident en el qual es veuen implicats un vehicle i un
vianant o un animal.
A les zones urbanes hi ha molts punts de conflicte entre vianants i vehicles i,
per tant, és interessant estudiar aquests accidents amb més deteniment.
Segons dades del Ajuntament de Malgrat de Mar, es van produir 28
atropellaments entre 2004 i 2006, és a dir, el 32% dels accidents d’aquest
període.
Això suposa un índex d’atropellaments per 1.000 habitants inferior al de la
mitjana de tot Catalunya: 0,30 atropellaments per 1.000 habitants el 2006 a
malgrat de Mar enfront dels 0,43 de la mitjana catalana (2005).
Però, si es consideren els vianants com un mitjà de locomoció més, el nombre
de vianants implicats en accidents a Malgrat de Mar són el 16% del total de
mitjans de locomoció implicats en accidents entre 2004 i 2006. A Catalunya,
aquesta participació va arribar al 10% (any 2005).
Segons l’Anuari Estadístic d’Accidents, de les 28 víctimes d’atropellament a
Malgrat de Mar (2004-2006), el 32% estava creuant la calçada fora de la
intersecció en el moment de ser atropellades. Aquesta proliferació pot indicar
la manca o insuficiència de passos o distàncies excessives entre ells que
indueixen a la indisciplina del vianant i a la pressa d’un major grau de risc.
Segons el Codi d’Accessibilitat de Catalunya, la distància no ha de ser superior
a 300 metres; i el Servei català de Trànsit és encara més restrictiu en aquest
aspecte, recomanant passos a no més de 100 metres entre ells.
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Gràfic 2.5 Acció del vianant en atropellaments a Malgrat de Mar (2004-2006)
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vorera o en
refugi
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calçada
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Font: Ajuntament de Malgrat de Mar i Anuari Estadístic d’Accidents a Catalunya. Servei Català de Trànsit

Encara que pugui semblar redundant, cal tenir present, quan es dissenya la
ciutat i els espais de mobilitat, als grups d’usuaris amb més dificultats o amb
més necessitats: discapacitats, gent gran, adults amb nens o amb cotxets de
compres, etc.
A Malgrat de Mar, el 22% de les víctimes d’atropellament (2004-2006)
pertanyia al grup d’edat de més de 65 anys i el 26%, al grup entre 2 i 14
anys. Aquestes dades no difereixen gaire de les d’altres municipis, però
confirmen la conclusió ja esmentada que cal que els planificadors i gestors
han de ser conscients dels les diverses necessitats de cada grup d’usuaris.
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3. DADES BÀSIQUES
Per tal d’entendre el fenomen de l’accidentalitat a Malgrat de Mar, cal
conèixer, encara que a grans trets, el marc geogràfic i les condicions bàsiques
en què es desenvolupa la mobilitat a la ciutat. L’entorn físic, els hàbits de
mobilitat i els condicionants del transport són alguns dels elements que es
presenten en aquest capítol.
Gràfic 3.1 Situació geogràfica de Malgrat de Mar

El municipi de Malgrat de Mar està situat a la costa Mediterrània, 60 km al
nord de Barcelona. El municipi pertany a la província de Barcelona però limita
amb la de Girona.
El municipi de Malgrat de Mar compta (dades de 2006) amb 17.531 habitants i
ha mostrat els darrers anys una evolució clarament positiva: un increment de
3.800 habitants entre 2000-2006 (+28%).
Motorització

Un dels factors estructurals que intervenen i expliquen l’accidentalitat és la
motorització, és a dir la relació entre la població i el parc de vehicles. El
repartiment modal en la mobilitat del municipi, la configuració territorial i del
transport públic o la infraestructura viària disponible són altres elements que
poden oferir una visió més global del problema dels accidents.
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El creixement experimentat en la població ha anat acompanyat també d’un
creixement del parc de vehicles. Les dades de 2005 donen un parc total de
9.800 vehicles registrats a Malgrat de Mar. El creixement, així, del parc és
pràcticament idèntic al de la població: un 28,5%.
Si bé en termes relatius hi ha hagut un gran increment en motocicletes
(+42%), la xifra més rellevant correspon al valor absolut de turismes, amb
1.500 nous vehicles en aquest quinquenni.
Taula 3.1 Parc de vehicles de Malgrat de Mar (2000 i 2005)
Any

Turismes

Motocicletes

Camions i
furgonetes

Altres

Total

2000

5.398

711

1.383

138

7.640

2005

6.931

1.011

1.683

189

9.814

Incr. absolut

1.533

300

290

51

2.174

28,4

42,2

20,8

37,0

28,5

%

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

El gràfic següent mostra l’evolució de les xifres d’habitants i de vehicles.
Gràfic 3.1. Evolució del nombre d’habitants i del parc de vehicles (2000-2006)
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12.000

Vehicles

10.000
8.000
6.000
4.000
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Any
Font: Institut d’Estadística de Catalunya IDESCAT (www.idescat.net)

La composició del parc de vehicles a Malgrat de Mar sembla molt alta en
termes relatius respecte a la de Catalunya. Però cal remarcar el gran nombre
de ciclomotors registrats a Malgrat de Mar. Mentre que a Catalunya aquests
suposen un 7% del parc, a Malgrat arriben a un 13%.
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La distribució del parc de vehicles a Malgrat de Mar i a Catalunya és com
mostren els gràfics següents:

Gràfic 3.2. Composició del parc de vehicles de Malgrat de Mar (2006)

Ciclomotors
13,1%

Motocicletes
8,7%
Camions i
furgonetes
11,6%

Tractors
industrials
4,6%
Autobusos i
altres
0,1%
Turismes
61,9%

Font: Ajuntament de Malgrat de Mar

Gràfic 3.3. Composició del parc de vehicles de Catalunya (2005)
Ciclomotors
7,0%

Motocicletes
9,9%

Camions i
furgonetes
15,2%
Tractors
industrials
0,5%
Autobusos i
altres
2,7%

Turismes
64,7%

Font: Anuari Estadístic d’Accidents a Catalunya (2005). Servei Català de Trànsit

Distribució modal

Un altre factor que afecta l’accidentalitat del municipi és l’elecció de mitjà de
transport per als desplaçaments, la distribució modal. L’especial relació d’uns
mitjans respecte d’altres en la generació d’accidents fa que aquesta distribució
determini en part el volum d’accidents que cada municipi registra: a una
major utilització de transport col·lectiu li correspon un menor volum
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d’accidents; una major implicació de vehicles de dues rodes comporta també
una major severitat de les lesions.
Les dimensions del territori, la distribució poblacional i les infraestructures de
què disposa el ciutadà condiciona la tria d’un mode de desplaçament o un
altre en cada usuari.
Les darreres dades disponibles sobre elecció modal a Malgrat de Mar són de
2001, corresponen a l’Enquesta de Mobilitat Obligada (EMO), que investiga els
primers desplaçaments del dia per motius de feina o estudis. El nombre total
de desplaçaments diaris era de 8.716, dels quals, el 42% eren interns, és a dir
que tenien tant l’origen com la destinació dins del municipi. La mobilitat
generada a Malgrat de Mar amb destinació a fora del municipi era de 3.003
viatges/dia i l’atreta (origen extern i destinació a Malgrat de Mar), 2.032
Els resultats de repartiment modal indiquen una mobilitat associada al vehicle
privat també en els desplaçaments interns (50%) i amb una minoritària quota
per al transport públic (2%).

Gràfics 3.4, 3.5 i 3.6 Distribució modal desplaçaments obligats. Malgrat de Mar (2001)
VIATGES INTERNS
Peu, bici
48%

VIATGES GENERATS

Vehicle
privat
50%

Peu,
bici
2%
T.
públic
17%

T. públic
2%

VIATGES ATRETS
Peu,
bici
1%

Vehicle
privat
85%

T.
públic
14%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Enquesta de Mobilitat Obligada (EMO 2001)
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S’han confrontat les dades de Malgrat de Mar amb xifres d’ús de vehicle privat
d’altres municipis similars quant a població. S’ha seleccionat ciutats dins d’una
forquilla de 10.000 a 20.000 habitants.

Gràfic 3.7 Distribució modal dels desplaçaments interns

48%
2%

41%

33%

3%

23%

49%

56%

Malgrat de Mar

Mun. 10.000 a
20.000 hab.

A peu/bici
Transport públic

44%

Vehicle privat

Catalunya

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Enquesta de Mobilitat Obligada (EMO 2001)

El resultat és que a Malgrat de Mar la utilització del vehicle privat és menor
que al conjunt de municipis similars, però no a la mitjana de tota Catalunya.
A Malgrat de Mar, un 49% dels desplaçaments interns es fan amb cotxe,
mentre que a la mitjana de municipis similars és del 56% i la de Catalunya és
del 44%.
Els gràfics següents mostren les dades de mobilitat de connexió i la global
(interns+externs).

Gràfic 3.8 Distribució modal dels desplaçaments de connexió

1%
16%

1%
14%

83%

84%

1%
23%

A peu/bici

76%

Transport públic
Vehicle privat

Malgrat de Mar

Mun. 10.000 a
20.000 hab.

Catalunya

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Enquesta de Mobilitat Obligada (EMO 2001)
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Els desplaçaments de connexió son molt semblants entre Malgrat de Mar i els
municipis de referència, es a dir, amb una dependència del vehicle privat i
amb un transport públic menys important.
El gràfic següent es presenta un resum de tots els desplaçaments.
Gràfic 3.9 Distribució modal dels desplaçaments totals

21%
10%

14%
11%

18%
23%
A peu/bici

69%

75%

Malgrat de Mar

Mun. 10.000 a
20.000 hab.

59%

Transport públic
Vehicle privat

Catalunya

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Enquesta de Mobilitat Obligada (EMO 2001)

El nivell d’autocontenció (la població activa que treballa al propi municipi
respecte als residents ocupats en total) es situa a Malgrat de Mar en un 55%
el 2001, una xifra moderada.
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4. XARXES DE TRANSPORT: INFRAESTRUCTURES I SERVEIS
4.1. EL TRANSPORT PÚBLIC

El transport públic consta de diverses línies urbanes d’autobús, una més a
l’estiu i el servei de rodalies de la xarxa ferroviària de RENFE.
4.1.1. El transport públic urbà

Des de juny 2006 hi ha una línia d’autobús que comunica el centre del
municipi amb els càmpings situats junt al riu Tordera. El servei és explotat per
Transportes Marés, SL i es presta des de juny fins a principis de setembre.
Té recorregut pels càmpings La Tordera, Les Nacions, Els Pins, Celmar, Mar i
Sol, El Pla de Mar, Del Mar y La Conca i, en el centre del municipi, carrers
Sant Elm/Mar, l’estació de RENFE, carrer Escoles/Ramon Turró i l’eix dels
carrers del Carme i carrer del Mar.
El servei funciona des de les 8:45 hores fins a les 15:00 i de 17:00 a les 23:00
hores, amb una freqüència d’una hora. El cost del bitllet es de 1,20 euros.
4.1.2. El transport públic interurbà

Malgrat te bones connexions amb autobús amb els municipis més a prop, com
Santa Susanna, Palafolls i Calella. Amb Santa Susanna hi ha un servei amb
una freqüència de 30 minuts i durant grans parts del dia en dies feiners cada
hora a Palafolls i Calella. El servei augmenta la freqüència els mesos d’estiu
per atendre l’increment de demanda per l’activitat turística.
Les connexions amb municipis més allunyats són notablement inferiors en
freqüència (per exemple, hi ha només dues connexions diaris amb Girona).
La taula següent mostra un resum del servei de transport interurbà amb bus.
Taula 4.1. Temps de trajecte i nombre d’expedicions amb autobús (hivern/estiu)
Temps de
trajecte
(minuts)

Nombre d’expedicions
Dilluns-divendres

Dissabtes

Diumenges

Bús escolar
dies lectius

Sta Susanna

5-10

32/68

14/47

9/45

1

Palafolls

5-10

21/31

5/11

3/9

1

Calella

20

17/23

5/5

5/5

1

Blanes
Aeroport de
Girona
Girona

15

4/12

3/7

3/7

1

50-60

2/2

2/2

2/2

0

70

2/2

2/2

2/2

0

75

3/5

3/5

3/5

0

Barcelona

Font: Elaboració pròpia de dades de www.gencat.net
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El servei de Renfe a Malgrat consta de 34 trens diaris (anada + tornada) amb
Barcelona (trajecte 72-80 minuts) i amb Blanes (5 minuts). Les connexions
amb Girona necessiten d’un canvi a Maçanet, on els horaris dels trenes no
estan suficientment coordinats i, per tant, només s’ofereixen 3 i 6 connexions
diàries respectivament (segons el sentit) amb un trajecte total entre 50-60
minuts de durada.
4.2. LA XARXA VIÀRIA
4.2.1. La xarxa viària externa

La xarxa viària bàsica externa és la xarxa de carreteres que passa pel municipi
i estructura les relacions de la ciutat amb la resta del territori.
Les vies més importants es troben en la zona nord-oest del municipi. El gràfic
4.1 mostra la xarxa interna i tot seguit es descriuen les principals vies.
Gràfic 4.1 El sistema viari de connexió externa de Malgrat de Mar
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4.2.2.

•

L’autopista A-2 Barcelona – Girona, que passa pel municipi de Malgrat
de Mar i penetra en ell i és, a més, enllaç entre Malgrat i l’autopista C32 cap a Mataró i Barcelona per la costa.

•

La carretera B-632 comença connecta amb Blanes i Tossa de Mar

•

La carretera BV-6001 (avinguda de la Costa Brava) dóna accés a
aquestes carreteres. Els accessos principals es troben al nord i a l’oest
del municipi.

•

El Passeig Marítim connecta al sud-oest amb els municipis de Santa
Susanna, Pineda de Mar i Calella.

La xarxa bàsica interna

L’eix més important de la xarxa bàsica interna és l’avinguda de la Costa Brava.
Aquest eix té sobretot funció com a distribuïdor del trànsit cap a l’A-2, però és
un eix important en direcció sud-oest – nord-est.
Des d’aquest surten un seguit d’eixos en direcció nord - sud, que distribueixen
el trànsit cap als diferents barris del municipi. Entre els més destacats hi ha
l’avinguda dels Països Catalans, els carrers Palafolls, Can Feliciano, l’avinguda
Bon Pastor i l’avinguda Sanllehí i Bosch
Paral·lel amb l’avinguda de la Cost Brava hi ha també els eixos dels carrers
Maragall – d’en Fonlladosa – l’avinguda del Carme i el camí del Pla i el Passeig
Marítim, que principalment tenen com a funció distribuir el trànsit intern.
El gràfic següent mostra les intensitats de trànsit a Malgrat de Mar segon els
recomptes del Pla d’Accessibilitat dut a terme el 2005. Els fluxos més
importants són els de l’A-2 (>25.000 vehicles/dia), l’avinguda de la Costa
Brava (entre 10.000-14.000 vehicles/dia), l’avinguda dels Països Catalans
(9.600 vehicles/dia) i l’eix de Can Feliciano-avinguda del Bon Pastor (8.0009.5000 vehicles/dia).
És important tenir en compte que els fluxos de trànsit al municipi
s’incrementen durant l’estiu un promig d’un 60% i, en algunes zones
concretes fins al 200 per cent.
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Gràfic 4.2. Intensitats de trànsit a Malgrat (2005)

Font: Pla d’accessibilitat de Malgrat de Mar (2005)

En els gràfics següents es presenta la distribució dels carrers de Malgrat
segons el límit de velocitat i les interseccions segon tipus.
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Gràfic 4.3 Distribució dels carrers de Malgrat de Mar segons el límit de velocitat (2006)
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Gràfic 4.4 Distribució de les interseccions de Malgrat de Mar per tipus (2006)
Interseccions
en T
68%

Interseccions
en +
23%

Rotondes
9%

Font: Ajuntament de Malgrat de Mar

Com a factors importants per a la seguretat viària s’observa que:
•

Un 39% dels carrers té límit de 30 km/h o menys (19 dels 48
quilòmetres de la xarxa). Cal tenir en compte que, amb aquest
límit, (30 km/h o inferior) hi ha un 90% de probabilitat que el
vianant sobrevisqui en cas d’atropellament.

•

El límit de velocitat de la major part dels carrers (57% o 28
quilòmetres) és el de 50 km/h, màxim establert per llei per a
entorns urbans.

•

Hi ha 18 km de carrils bici, xifra alta en comparació amb altres
municipis de dimensions similars.
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•

Hi ha 1,7 km de carrers per a vianants.

•

N’hi ha cap intersecció semaforitzada.

4.3. XARXA PER ALS DESPLAÇAMENTS A PEU

La circulació de persones per la via pública requereix d’un espai que garanteixi
seguretat i confort en les activitats diàries d’aquells que es desplacen a peu.
El criteri de proximitat és una realitat a Malgrat que evita potencialment molts
viatges en vehicle motoritzat per raons de comerç, oci, estudis o treball.
Al gràfic següent es presenta una estimació de l’amplada de les voreres al
municipi. Com es veure, en les zones més recentment urbanitzades, les
voreres son més amples, però els punts de l’eixample, el barri antic i Santa
Rita aquestes encara són massa estretes.
Gràfic 4.5 Xarxa de vianants, amplada de voreres

Font: Pla d’Accesibilitat de Malgrat de Mar (2005)
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Segons el Codi d’Accessibilitat de Catalunya, es requereix un espai lliure
d’obstacles d’un diàmetre de 1,50 m. Una vorera massa estreta significa que,
en ocasions, els vianants es veuen desplaçats per força a entrar en la calçada
durant els seus desplaçaments, amb el risc d’atropellament que suposa.
Un altre factor d’importància pels desplaçaments a peu són els passos de
vianants. Una falta de passos augmenta el risc de què els vianants travessin el
carrer en llocs impropis i menys segurs. El Codi d’Accessibilitat de Catalunya
estableix la màxima distància entre passos en 300 metres, però el Servei
Català de trànsit recomana que aquesta distància no superi els 100 m. No es
disposa, però de dades detallades sobre passos de vianants al municipi.
Segons el Pla d’Accessibilitat, durant l’estiu augmenta la circulació de vianants
a l’entorn del 20% i, en una proporció superior al Passeig Marítim i el carrer
de Mar, amb més que 7.500 vianants/dia. Al Passeig Marítim hi ha una
reducció del nombre de vianants superior al 50% la resta de l’any respecte de
l’estiu i un increment al carrer de Mar, que es un carrer més caracteritzat pels
serveis locals que es troben.
4.4. ESPAIS PER ALS DESPLAÇAMENTS EN BICICLETA

La gran majoria dels carrers de Malgrat de Mar registren velocitats i volums de
trànsit tan modestos que resulta viable la convivència entre ciclistes i vehicles
motoritzats. L’excepció més remarcable és l’avinguda de la Costa Brava, que
té un trànsit massa elevat. El fet que l’Ajuntament hagi optat per construir un
carril de bicicletes només es pot qualificar com molt encertat. A més d’aquest
carril a Malgrat de Mar hi ha diversos trams menors de carrils bicicleta. Són
trams sense una gran utilitat ara per ara, ja que no ofereixen continuïtat, però
que són un bon indicador de la voluntat de dotar les principals vies entre
l’avinguda de la Costa Brava i el front marítim amb carrils de bicicletes.

Imatge 1. Final carril bici av. Països Catalans. Al fons, a Imatge 2. Carrer del Camí del Fondo. El carril de
l’altre costat de la rotonda, comença el carril de bicicletes més recent de Malgrat de Mar.
bicicletes de l’av. Costa Brava. Ara per ara no hi ha
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connexió entre els dos carrils.

Un objectiu a curt termini serà completar aquests carrils i assegurar la seva
interconnexió, actualment deficient (vegeu imatge). Un altre objectiu serà
proveir el passeig Marítim amb carril de bicicletes. Com a tot poble costaner,
el passeig Marítim és un dels llocs favorits per a passejar en bicicleta, i
sobretot per a les famílies amb nens petits serà un gran avantatge disposar
d’un carril segregat. Finalment interessa assegurar connexions atractives i
segures amb els pobles veïns (Palafolls, Blanes i Santa Susanna), tots ells a
molt poca de distància.
Gràfic 4.8 Xarxa de carrils per a bicicletes
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5. SISTEMES DE FORMACIÓ I VIGILÀNCIA
5.1. RECURSOS HUMANS

L’estimació del risc de ser captat conduint per sobre del límit màxim de
velocitat permès, amb alcoholèmia o violant de qualsevol manera les normes
de trànsit és un factor clau de la seguretat viària. És a dir, les accions de
control de prevenció i l’ús de radars i etilòmetres contribueixen en la reducció
del nombre d’accidents, augmenten el respecte envers les normes i, en
definitiva, salven vides. Quan disminueix el respecte dels conductors per les
normes, puja el nombre d’accidents.
Malgrat de Mar disposa d’un total de 48 efectius de Policia Local, entre agents
i auxiliars, el que suposa un índex de 2.85 policies/1.000 habitants. Aquest
índex s’ha calculat en base al nombre normal d’agents disponibles en plantilla
en una jornada laboral normal.

L’índex d’efectius policials (2,85 policies/1.000 habitants) a Malgrat és
superior a la mitjana d’altres poblacions amb població similar (1,80) i
també a la mitjana de Catalunya, que es situa en 1,61 policies/1.000
habitants.

Gràfic 5.1 Efectius de policia local per 1.000 habitants. Mitjana per grups de municipis (2005)
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Font: Servei Català de Trànsit
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Gràfic 5.2 Efectius de policia local per 1.000 habitants. Malgrat de Mar i resta de municipis
amb població entre 10.000 i 20.000 habitants (2005)
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Font: Servei Català de Trànsit i Ajuntament de Malgrat de Mar

5.2. CONTROL I PREVENCIÓ

La contribució de la policia local a la seguretat viària durant un any concret es
pot avaluar pel nombre de controls realitzats, pel nombre de denúncies
imposades i per la quantitat i qualitat de les campanyes preventives i
d’educació viària realitzades.
La dotació o disponibilitat d’equips necessaris i material per dur a terme
aquesta contribució determina en gran manera aquesta tasca de control. Tant
en el cas d’una disponibilitat permanent com en el cas de convenis per a l’ús
del material, és imprescindible una planificació temporal de tasques. La
constància de les mesures de control al llarg del temps és important per a
obtenir resultats.
Malgrat de Mar compta actualment amb 1 radar mòbil i amb un etilòmetre.
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Taula 5.1 Equips de control a Malgrat de Mar (2006)
Recursos
Etilòmetres

1

Radars mòbils

1

Font: Ajuntament de Malgrat de Mar

Durant l’any 2006, les operacions de control de velocitat han sumat un
nombre d’observacions efectuades de 897. Amb l’aparell etilòmetre, l’any 2006
s’han efectuat 1.441 controls d’alcoholèmia, el 99% d’aquests controls van ser
preventius, la resta van tenir lloc després d’un accident o infracció. Un 10% de
les proves van donar positiu (consum d’alcohol per sobre del límit permès).

Taula 5.2 Controls preventius a Malgrat de Mar (total i índex per 1000 habitants (2006)
Nombre total

Controls/1.000 habitants

1.441

82,2

Controls velocitat

897

51,2

Controls ciclomotors

73

4,1

Controls soroll

110

6,3

Controls
Controls alcoholèmia

Font: Ajuntament de Malgrat de Mar

Durant l’any 2006 s’han dut a terme una campanya de control exhaustiu dels
ciclomotors amb la finalitat de poder controlar la titularitat dels vehicles, la
matriculació d’aquests i corregir el conjunt de les deficiències de l’estat dels
ciclomotors (soroll, casc, assegurança, llicència, mirall...). En total es van
controlar 73 vehicles.
A més, es van realitzar controls de sonometria. En total es va controlar 110
vehicles, amb un resultats de 39 denúncies.
En total, el nombre de sancions imposades el 2006 va ser de quasi 12.315 ó
0,7 multes per habitant.
D’aquestes sancions, el 92% van ser d’estacionament. Aquesta és una
característica molt comuna als municipis catalans. És cert que la indisciplina
en l’estacionament crea problemes funcionals i pot provocar riscos, però cal
assolir un canvi en les estratègies i adreçar majors esforços a evitar les
infraccions comeses per la desobediència del Reglament General de Circulació.
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La manca de respecte davant semàfors o STOPS, excés de velocitat, consum
d’alcohol, girs prohibits, avançaments indeguts són infraccions que generen
situacions de risc clares i que es relacionen molt més directament amb
accidents amb víctimes que l’estacionament. Aquest tipus de sancions van ser
el 6% del total de les imposades l’any 2006.

Taula 5.3 Denúncies per infraccions de trànsit (2006)
Tipus d’infracció

Nombre de denúncies

%

771

6

Estacionament

11.357

92

Documentació

187

2

12.315

100

En moviment

Total
Font: Ajuntament de Malgrat de Mar

El cost total per als conductors de les sancions imposades va pujar la quantitat
de 645.800 euros. D’aquesta xifra, 128.400 euros (20%) es van pagar durant
el període voluntari (30 dies) i 4.400 euros (0,7%) van ser recaptats per via
executiva. Així, del valor total de les sancions es va pagar un 21%
aproximadament.
La sensació de rigidesa en les mesures correctives contribueix a una major
autodisciplina. L’aplicació de mesures de control i vigilància s’ha de veure
acompanyada sempre per una política de recaptació de les sancions
imposades. Cal contemplar aquest com un procés complet des de la
planificació de les mesures, la realització dels controls i la recaptació per
sancions. Un procés efectiu en totes les seves fases. Si la fase final de fer
efectives les sancions no es compleix, es devaluen els efectes que les mesures
de control poden obtenir.
Junt a la presentació de recursos per part dels conductors i defectes del
mateix procediment administratiu, les causes usuals de baixos índexs de
recaptació són polítiques flexibles amb l’infractor que cal eradicar. A Malgrat,
amb el 21% de sancions recaptades sembla que l’efectivitat del sistema podria
millorar.
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5.3. CAMPANYES DE PREVENCIÓ I D’EDUCACIÓ VIÀRIA

A més dels controls, s’han realitzat a Malgrat de Mar un curs de formació
sobre l’educació viària destinada als nens i nenes en edat escolar. El 2006 hi
han participat 5 escoles d’Educació Primària i 4 centres d’ESO. El curs s’ha
realitzat en conveni amb la companyia asseguradora Mapfre.

del
El

Calendari que ha estat repartit a totes les escoles
municipi. El calendari conté dibuixos d’un concurs
entre els participants en els cursos d’educació viària.
tema del concurs es refereix al civisme en la
circulació.

Aquestes són tasques que requereixen una important capacitat d’organització i
la disponibilitat de recursos de plantilla a la Policia Local. D’altra banda, cal
aprofitar tots els recursos que des del Servei Català de Trànsit es posen a
disposició dels municipis, no només en material, sinó també amb la
participació activa dels Mossos d’Esquadra i professionals del Servei.
És un fet conegut que la interiorització de conceptes i la fixació de pautes de
comportament es realitzen de manera més fàcil i natural en la infància i
primera joventut.
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6. PUNTS DE CONCENTRACIÓ D’ACCIDENTS
Una anàlisi de la distribució de tots els accidents de Malgrat de Mar amb
víctimes durant els anys 2004-2006 mostra una desigual distribució territorial.
Per tal de posar el focus sobre els problemes existents, s’ha realitzat una
selecció dels punts que presenten una major conflictivitat a la xarxa urbana.
S’observa que el 54% dels accidents dels anys 2004-2006 van tenir lloc a les
interseccions.
S’ha fet una selecció inicial incloent aquells trams on s’han registrat més de 2
accidents al llarg del període 2003-2005.
La base d’informació utilitzada ha estat l’arxiu de la Policia Local i els informes
d’accidents d’aquest període. Aquesta primera selecció resultava en un total
de 16 punts que es relacionen a la taula següent.
S’ha dut a terme un reconeixement in situ de cadascun dels punts. Aquesta
tasca permet conèixer de primera ma les condicions del lloc i, si s’ha dut a
terme alguna actuació prèvia a l’anàlisi que el pugui modificar.
A partir d’aquesta anàlisi, es separen els punts: d’una banda es tracten els
llocs on ja s’hagi actuat per resoldre el problema que genera els accidents o
bé l’actuació proposada sigui relativament senzilla. En aquells punts conflictius
on hi hagi una major concentració o bé calgui un tractament més complex o
global, s’ha elaborat també una descripció detallada on, a més de l’exposició
de possibles causes s’inclogui les propostes i una estimació genèrica del cost
de les propostes.
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Taula 6.1 Localització dels carrers amb més accidents a Malgrat de Mar (2004-2006)
Accidents amb víctimes
Localització

2004

2005

2006

Total

Av. Costa Brava / Antiga Carretera de Malgrat a Blanes

4

7

2

13

Pg. Marítim

3

2

1

6

Av. Carme

4

1

1

6

Av. Verge de Montserrat

0

6

0

6

C. Girona

1

2

1

4

Av. Tarragona

1

1

1

3

Camí del Pla

2

0

1

3

Av. Mediterrània

2

0

1

3

C. Passada

0

1

1

2

C. Indústria

0

1

1

2

C. Folch i Torres

0

0

2

2

C. Escoles

1

0

1

2

C. Riera

1

1

0

2

Av. Francesc Sanllehí i Bosch

0

2

0

2

Av. Bon Pastor

1

0

1

2

20

24

14

58

Total - Trams de concentració d’accidents
Font: Ajuntament de Malgrat de Mar
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7. DIAGNOSI

Resumint els resultats de l’anàlisi de l’accidentalitat a Malgrat, s’observa que:
• El nombre d’accidents amb víctimes a Malgrat de Mar ha
disminuït en el període 2004-2006 en un 36%. La reducció, cal
assenyalar, s’ha registrat en l’últim any passant de 33 a 21 el nombre
total d’accidents amb víctimes.
• El grau de lesivitat es relativament baix: s’ha passat de 1 i 2
morts respectivament els dos primers anys a 0 morts el 2006.
El nombre de ferits greus també s’ha reduït considerablement, passant
de 44 el 2005 a 28 l’any passat (-36,4%).
• El 54% dels accidents es concentra en les interseccions. Aquest
fet es pot relacionar amb una visibilitat deficient a les interseccions i/o
un excés de velocitat. Els nenes i nenes de 15 a 17 anys i els
joves de 18 a 20 anys estan sobrerepresentats entre les
víctimes d’accidents de trànsit. La falta de maduresa com a
conductors de ciclomotors i motocicletes i turismes respectivament pot
explicar aquest fet.
• Els nens i nenes de menys de 14 anys i la gent gran, tot i que
representen pocs accidents, mostren un risc d’atropellament
superior a la mitjana.
• Dels mitjans de locomoció implicats, el 16% eren vianants i el
25% vehicles de dues rodes. Els vehicles lleugers representen
el 56%, mentre que a Catalunya ho són en un 50%.
• Un 32% dels accidents d’aquest període van ser
atropellaments. Tot i així la mitjana és inferior a la de tot Catalunya
(0,30 a Malgrat enfront dels 0,43 a Catalunya l’any de referència de
2005).
• El 2006, l’índex d’accidents amb víctimes/1.000 habitants era
de 1,7, mentre que la mitjana de tot Catalunya arribava a 2,5
el 2005)
• A Malgrat de Mar, la utilització del vehicle privat (69% dels
desplaçaments) és inferior al conjunt de municipis amb una
població similar (75%) però superior a la mitjana de tot
Catalunya (59%).
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• A Malgrat de Mar, entre 2004 i 2006, l’accident més freqüent al llarg
dels tres anys estudiats és la col·lisió fronto-lateral, en valors similars a
la mitjana catalana.
• En la matriu de vehicles implicats, la bicicleta mostra un
percentatge de participació d’un 1,1% del total de vehicles.
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•

El límit de la major part dels carrers (57%) és de 50
quilòmetres per hora, si bé hi ha un 39% ja de carrers amb
límit 30 km/h. Ara per ara, la ciutat té un radar propi per poder
controlar de manera contínua el grau d’acompliment del límit de
velocitat.

•

L’any 2006 la
d’alcoholèmia.

•

De les 12.315 denúncies imposades l’any 2006, només el 6 %
va ser per infraccions dinàmiques (manca de respecte del
Reglament General de Circulació) un tipus d’infraccions que generen
situacions de risc clares i que es relacionen molt més directament amb
accidents amb víctimes que l’estacionament indegut (92% de les
denúncies imposades).

•

Es va recaptar un 21% del valor total de les sancions.

•

Entre 2004 i 2006 es troben 8 trams que sumen 3 o més
accidents amb víctimes.
• Av. de la Costa Brava

policia

local

va

•

Passeig Marítim

•

Av. del Carme

•

Av. de la Verge de Montserrat

•

C. Girona

•

Av. de Tarragona

•

Camí del Pla

•

Av. de la Mediterrània

efectuar

1.441

controls
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8. OBJECTIUS I LÍNIES ESTRATÈGIQUES

El Pla de Seguretat Viària 2005-2007 elaborat pel Servei Català de Trànsit
estableix unes línies estratègiques d’actuació per assolir l’objectiu fonamental
de reducció de sinistralitat viària fins al 30% de les registrades l’any 2000.
•

La necessitat d’un canvi cultural per a un augment del respecte per
les normes bàsiques de trànsit,

•

Reducció de les velocitats excessives i inadequades per l’estreta
relació existent entre velocitat i risc i la severitat dels accidents;

•

Aconseguir un augment de l’ús dels accessoris de seguretat passiva,

•

Assolir una reducció del consum d’alcohol com a causa concurrent en
els accidents de trànsit

En els capítols anteriors s’ha dut a terme una exposició i anàlisi de les
condicions de mobilitat i de l’accidentalitat a Malgrat de Mar.

OBJECTIU DEL PLA LOCAL DE SEGURETAT VIÀRIA DE MALGRAT DE MAR

L’Ajuntament de Malgrat de Mar defineix com a objectius fonamentals
del Pla Local de Seguretat Viària de Malgrat de Mar, 2007-2010, una
reducció del 25% en el nombre d’accidents amb víctimes l’any 2010
respecte de l’any 2005.
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9. ACTUACIONS DEL PLA
Els estudis i estadístiques que elaboren els organismes responsables de la
gestió del trànsit confirmen l’accidentalitat com un problema complex on
intervenen multitud de factors. La necessitat d’estructurar el problema redueix
aquests factors a quatre: la persona, el vehicle, la via i la gestió de la mobilitat
que es fa en cada cas.
Per atacar el problema, reconeixent la seva complexitat, cal utilitzar tots els
recursos i mesures a disposició. Cal assumir la idea que, en seguretat viària
els efectes d’una actuació es poden valorar en termes numèrics, però que cap
mesura, per petit que sigui l’efecte, és menyspreable.
En l’àmbit local aquesta idea és fonamental, ja que es té un contacte directe i
molt immediat amb els problemes i les seves conseqüències. En l’àmbit
municipal es encara més fàcil comprovar com mesures de poca envergadura
econòmica resulten en beneficis ben percebuts pels ciutadans. Així, a l’hora de
plantejar solucions s’han de considerar totes les mesures a l’abast, les més
costoses i també les més simples. Les més concretes i les que tenen a veure
amb la percepció o el comportament del conductor. Totes elles són part
d’aquest fenomen complex que és l’accidentalitat en el trànsit.
9.1. MESURES ESTRATÈGIQUES
Mesures físiques i de gestió

•

Jerarquitzar la xarxa viària (bàsica, local i residencial) que permeti
l’atribució de diferents funcions a cadascuna i definir possibles “Zones 30”.
Les mesures que es puguin plantejar dependran també d’aquesta funció
dins de la xarxa.

•

Un cop definida la jerarquia i funció de les vies, establir com a norma la
regulació amb semàfor dels passos de vianants a les vies
bàsiques.

•

Actuar sobre els punts o trams de concentració d’accidents.

•

Augmentar la xarxa de carrers per a vianants o de prioritat invertida.
Reduir el nombre de vies amb voreres de menys d’1 m.

•

Millorar el disseny i l’ordenació del trànsit en les interseccions
més conflictives i en l’entorn escolar per tal de reduir el nombre
d’accidents en aquests indrets.

•

Reforçar amb mesures físiques l’acció contra l’estacionament
indegut per tal de millorar la visibilitat i seguretat en passos de vianants
amb deficiències o amb un nivell superior de risc.
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•

Ampliació de la xarxa de carrils bicicleta.

•

Millorar l’oferta de transport públic urbà per tal de reduir l’ús del
vehicle privat, especialment del ciclomotor en joves.

Controls

•

Reforçar les mesures per a una major disciplina viària mitjançant
l’establiment d’un pla continu de controls d’alcoholèmia, velocitat, i
l’ús del casc i sistemes de retenció.

•

Augmentar el nombre de denúncies per infraccions en moviment
sobre el total de denúncies (actualment un 6%).

•

Mantenir o augmentar el percentatge de recaptació efectiva per
sancions respecte de les sancions imposades (actualment un 21%).

Educació, formació i campanyes preventives
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•

Crear la figura d’un Responsable del Pla local de seguretat viària
de Malgrat de Mar dins de l’Ajuntament amb la formació necessària i
contínua en aquest tema.

•

Mantenir els cicles de formació d’agents de la policia local en temes
de seguretat.

•

Continuar amb l’elevat nivell d’activitats d’educació viària i
difusió en temes relacionats amb la seguretat viària. Requerir,
eventualment, la col·laboració amb el Servei Català de Trànsit i amb el Cos
de Policia de la Generalitat i Mossos d’Esquadra. Cal posar especial èmfasi
en els joves per a reduir el nombre d’accidents en ciclomotor i en
motocicleta.

•

Continuar o incrementar les campanyes preventives que es venen
fent.
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9.2. ACTUACIONS FÍSIQUES EN PUNTS I TRAMS CONCRETS

La taula 6.1 revela que l’avinguda Costa Brava és l’únic lloc de Malgrat de Mar
que tradicionalment s’ha pogut qualificar com un tram o punt de concentració
d’accidents. L’Ajuntament ha executat diverses reformes d’envergadura per a
reduir el nombre d’accidents i encara estan pendents algunes altres
actuacions. Com a primer efecte provisional d’aquestes actuacions executades
s’ha registrat una forta reducció dels accidents l’any 2006 comparat amb els
anys anteriors.
A part de les actuacions a l’avinguda Costa Brava, es presenta una sèrie
d’idees per a millorar la seguretat viària a altres indrets de Malgrat de Mar.
Les propostes s’han fet per a punts i trams amb una certa freqüència
d’accidents i que actualment no tenen un funcionament satisfactori.
S’ha escollit també alguns punts i trams sense un nombre remarcable
d’accidents però que, no obstant, tindrà un paper important en la mobilitat
futura a Malgrat de Mar i on, conseqüentment, l’eliminació de possibles
disfuncions és especialment important. A cap d’aquests trams o punts s’han
registrat més de sis accidents amb víctimes durant el període 2004-2006.
Per a cada punt i tram es fa primer una descripció de la mobilitat del lloc i les
disfuncions que es detecten. Tot seguit es presenta un llistat de propostes per
a millorar la seguretat. Els suggeriments no són propostes definitives, sinó
idees que després s’han de desenvolupar a través de projectes executius.
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9.2.1. TRAM 1: Anella de circumval·lació interior
A.

Descripció general

L’any 2005 l’Ajuntament de Malgrat de Mar va fer un Pla de Millora de
l’Accessibilitat que va incloure l’ambiciós objectiu de pacificació del trànsit en
tota una àmplia zona central del municipi. Aproximadament la meitat
d’aquesta zona seria zona de vianants amb accés restringit per als vehicles
motoritzats. A l’altre meitat els carrers serien d’ús mixt, però amb preferència
per als vianants.
Gràfic 9.1: Esquema de mobilitat proposada a Malgrat de Mar

Un element bàsic del pla és l’establiment d’una anella de circumval·lació
interior que voreja tota aquesta zona i assegura un bon accés a tot el centre
sense necessitat d’entrar als estrets carrers de la zona pacificada.
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Les vies que formen part de l’anella tenen una amplada molt variable, però
apart d’això s’ha procurat mantenir alguns elements comuns per al disseny:
•

Sempre es tracta de vies amb espais separats per als vianants i per al
trànsit rodat.

•

La velocitat màxima permesa és de 20 o 30 km/h, i com incitament per
a no sobrepassar aquest límit, el carril de circulació és molt estret amb
una amplada típica de 3 m.

•

No n’hi ha aparcament al carrer.

L’anella de circumval·lació només té trànsit en un sentit (en sentit del
rellotge). Actualment s’ha condicionat tot el ramal oest i el ramal nord de
l’anella i també gran part del ramal sud. Manca, no obstant, tot el ramal est.
Aquí l’anella definitiva passarà per l’avinguda Mediterrània i la seva continuïtat
cap al carrer Sant Elm. Aquest tram passa pel cementeri i conseqüentment no
és viable a curt termini la seva adaptació. Fins aleshores hi haurà un itinerari
provisional que passa pel carrer Indústria.
Els carrers que formen part de l’anella de circumval·lació interior tenen
actualment un nombre d’accidents molt petit, però degut a l’important paper
que aquestes vies tindran al futur, s’ha considerat oportú fer una anàlisi del
seu funcionament actual i dels problemes que puguin generar-se en el futur.
D’aquesta manera es pretén prevenir que sorgeixin trams i punts de
concentració d’accidents a l’anella.
B.

Disfuncions detectades i propostes de millora

A continuació es fa un repàs de les disfuncions observades a l’anella de
circumval·lació interior, tot indicant diverses propostes de millora. El repàs
comença a l’extrem nord-oest i és fa amb el sentit del rellotge.
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CARRER DE LES GERMANES TORRELL, AVINGUDA TARRAGONA I CARRER PASSADA
Descripció: Fa molt poc de temps s’ha remodelat la intersecció entre l’avinguda Tarragona, el
carrer Can Feliciano i el carrer de les Germanes Torrell. La reforma inclou una rotonda que
distribueix el trànsit de forma senzilla i segura.
L’únic moviment una mica complicat és el gir a l’esquerra des del carrer de les Germanes Torrell
– cal girar a la dreta i fer un canvi de sentit a la rotonda. La molèstia que causa aquesta
configuració és menor. Per contra, afavoreix clarament la seguretat de la intersecció i facilita
una sortida fluida de vehicles del carrer de les Germanes Torrell. La fàcil sortida afavoreix el
carrer de les Germanes Torrell com a part de l’anella de circumval·lació interna comparat amb
el carrer Mossèn Fèlix Paradela, que podia ser una alternativa en cas de canviar el seu sentit de
trànsit.
La visibilitat a la intersecció és molt bona. Un element que afavoreix la visibilitat és que s’ha
eixamplat les voreres a prop dels passos de vianants – d’aquesta manera s’ha impedit que
cotxes aparcats molt a prop de la intersecció destorbin la visibilitat. Al mateix temps s’ha reduït
la llargada dels passos de vianants i d’aquesta millorat la seguretat dels vianants.

Imatge 3. C. de les Germanes Torrell/av. Tarragona.

Propostes:
No es proposen actuacions.
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Imatge 4. Avinguda Tarragona/carrer de Passada.
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CARRER PASSADA ENTRE CARRER DE LA RIERA I CARRER DEL CAMÍ NOU
Descripció: El carrer Passada té una amplada variable que normalment es troba entre 5,4 m i
6,7 m, però puntualment arriba fins a 8 m o es redueix fins a 5,1 m. En principi, es tracta d’una
amplada insuficient per a mantenir espais segregats (voreres i calçada).
Per a assegurar l’accessibilitat de vehicles d’emergència no es pot reduir l’amplada de la calçada
a menys de 3 m, i amb aquesta amplada no queda espai suficient per a establir dues voreres
dignes per als vianants. Per tal què els vianants (inclosos els usuaris de cadires de rodes)
puguin creuar-se amb comoditat sense baixar a la calçada o puguin anar acompanyats cal
voreres amb una amplada útil d’uns 1,70 o 1,80 m. Al carrer Passada les voreres gairebé
sempre són més estretes. S’ha optat per fer una calçada de només 3 m i s’ha aprofitat al màxim
l’existència de places per a, puntualment, ampliar les voreres (vegeu imatge 9).

Imatge 5. Carrers Nàpols i Marià Cubí.

Imatge 6. Intersecció amb el carrer d’Aragó.

Imatge 7. Carrer Ramon Cama.

Imatge 8. Interseccions amb ptge. dels Arcs i c. del
Camí Nou.
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Imatge 9. A l’est del carrer del Camí Nou.

L’amplada ajustada de la calçada té un efecte reductor de la velocitat que contribueix a
aconseguir l’objectiu d’una velocitat màxima de 20 km/h al carrer. També té altres efectes molt
positius per a la seguretat. Per als ciclistes resulta molt més còmode i segur anar per una
calçada de 3 m que per una calçada més àmplia de per exemple 3,50 o 4 m. La velocitat dels
cotxes en una calçada així és molt semblant a la velocitat de les bicicletes, i amb una amplada
de només 3 m resulta clar per als conductors que és impossible avançar, sigui on sigui ubicat el
ciclista a la calçada. Com a conseqüència, no resulta provocador que els ciclistes vagin al centre
de la calçada o vagin acompanyats en paral·lel. A una calçada més àmplia els ciclistes es senten
obligats a fer-se a un costat, encara que l’espai disponible per a avançar és molt justet i resulta
impossible per als cotxes de mantenir una distància de seguretat raonable.
Un altre efecte positiu de la reduïda amplada de la calçada és que gairebé impossibilita
l’aparcament irregular. A calçades més àmplies els conductors acostumen a aparcar amb dues
rodes a la vorera i dues a la calçada, conscients que a l’espai restant pot passar un cotxe
(obliden generalment les molèsties que provoquen per als vianants i els vehicles més grans com
per exemple l’autobús). Un cotxe aparcat d’aquesta manera a una calçada de només 3 m
provocaria un embús immediat, i el carrer Passada demostra que els conductors són conscients
d’aquest fet – no es veu pràcticament cap cotxe mal aparcat. Malgrat això a alguns trams s’han
posat pilones a la vorera per a evitar l’aparcament irregular (vegeu les imatges 6, 7 i 9). Les
pilones redueixen considerablement l’amplada útil de la vorera en aquests llocs.
L’amplada del carrer Passada i dels carrers que creuen dificulta els girs i com a conseqüència
s’ha optat per fer petits xamfrans als cantons. Els xamfrans dificulten, en general, el disseny
dels passos de vianants, que resulten innecessàriament llargs o allunyats de la intersecció. A les
interseccions amb quatre ramals (imatge 5) el problema és de difícil solució, però al carrer
Passada la majoria de les interseccions són de tres ramals (en forma de T). Aquí es pot allunyar
els passos per a creuar el carrer Passada uns metres de la intersecció sense obligar als vianants
a desviar-se del seu itinerari natural. Al carrer Passada no s’ha tingut aquest fet en compte i
s’ha ubicat gairebé tots els passos de vianants molt a prop de la intersecció (imatges 6, 7 i 8).
L’excepció és el pas a l’est del Camí Nou (imatge 9). A les interseccions amb forma de T falta
gairebé sempre un pas a un dels ramals.

46

Pla local de seguretat viària
Malgrat de Mar
Un criteri comú per al carrer Passada i tots els carrers reformats que formen part de l’anella de
circumval·lació interior és que no existeix aparcament al carrer – tampoc als trams on l’amplada
del carrer podia permetre un carril d’aparcament. A aquests llocs s’ha optat per establir zona de
càrrega/descàrrega (imatges 9, 11 i 12). Degut a la capacitat limitada que tenen, als carrers
que formen part de l’anell amb només un carril de circulació resulta prioritari evitar tot tipus de
trànsit motoritzat prescindible. El trànsit de cotxes que es mouen pel centre del poble cercant
una plaça d’aparcament gratuïta i desocupada és un trànsit clarament prescindible, tenint en
compte que el nombre d’aquest tipus de places en el centre de les poblacions habitualment és
molt inferior al nombre de vehicles que atreuen. Es considera, per tant, molt encertada la
política d’aparcament que s’ha aplicat al carrer Passada.
Propostes:
1) Desplaçar els passos per a creuar el carrer Passada a les interseccions amb els carrers
Aragó i Ramon Cama uns metres cap a l’est per a evitar el xamfrà. D’aquesta manera
es redueix la llargada dels passos. Establir nous passos per a creuar el carrer Passada a
l’oest d’aquestes dues interseccions (també allunyats uns metres dels xamfrans).
2) Eliminar les pilones ubicades a les voreres. La distribució entre calçada i voreres
dificulta en si mateixa l’aparcament irregular sense necessitat de posar pilones. Es
tracta de voreres amb una amplada per sota de la recomanable i cal eliminar tot
element que redueixi l’amplada útil a disposició dels vianants.
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CARRER PASSADA ENTRE ELS CARRERS BELLAIRE I PUJADA AL CASTELL
Descripció: Al tram entre els carrers Bellaire i Pujada al Castell s’aplica els mateix criteri descrit
al tram oest del carrer Passada. No obstant, s’observa una novetat interessant: a les
interseccions amb carrers al costat sud s’ha establert vorera contínua al carrer Passada. És una
manera molt eficaç per a marcar la preferència dels vianants en aquests carrers. En alguns
carrers només es permet l’entrada de veïns. El carrer Pujada al Castell és un important accés a
l’anella de circumval·lació des del nord. A la intersecció amb els carrers Passada i Girona hi ha
un pas de vianants per a creuar el carrer Pujada al Castell amb refugi al centre de la calçada.
No n’hi ha de passos per a creuar el carrer Passada – al costat oest hi ha un pas molt a prop, al
carrer els Ollers (imatge 10) i al costat est hi ha un pas al carrer Sant Isidre (imatge 12).

Imatge 10. Carrer Bellaire.

Imatge 11. Carrer Desclapers

Imatge 12. Carrer dels Ollers.

Imatge 13. Carrer Pujada al Castell.

Propostes:
1) Establir voreres contínues al costat interior de tota l’anella de circumval·lació interior.
Per una banda, marcaria el límit de la zona cèntrica amb preferència per als vianants.
D’altra, serviria com a guia i senyalització de l’anella interior (per a seguir l’anella, el
conductor senzillament hauria de girar a la dreta a la primera intersecció on sigui
possible sense creuar una vorera contínua).
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CARRER GIRONA ENTRE ELS CARRERS SANT ISIDRE I INDÚSTRIA
Descripció: En general, el carrer Girona és una mica més ample que Passada i les voreres són
més còmodes. S’ha trobat algun espai per a bancs o altre tipus de mobiliari urbà (imatges 16 i
17). També aquí falta algun pas de vianants i altres es troben mal ubicats. A un parell de llocs
s’ha establert una petita zona de càrrega/descàrrega (imatges 14 i 17), que redueix l’amplada
de les voreres.

Imatge 14. Carrer Sant Isidre.

Imatge 15. Carrer Joaquim Ruyra i passatge Girona.

Imatge 16. Carrer Paula Delpuig.

Imatge 17. Entre els carrer Paula Delpuig i Indústria.

Propostes:
1) A l’oest de Sant Isidre, desplaçar el pas de vianants per a creuar el c. Girona uns 10 m
a l’oest. Així s’evita el xamfrà i es redueix la llargada del pas. Degut a que el pas serveix
dues interseccions en T (Pujada al Castell i Sant Isidre), la seva ubicació ideal és a mig
camí entre ambdues cruïlles. Posar un altre pas de vianants per travessar el c. Girona al
costat est de la intersecció amb el carrer Sant Isidre (allunyat uns metres del xamfrà).
2) A l’est del c. Joaquim Ruyra, fer un pas de vianants per a creuar el carrer Girona i a
l’oest del c. Paula Delpuig, fer un pas de vianants per a creuar Girona (allunyat uns
metres del xamfrà).
3) Valorar la necessitat de les zones de càrrega i descàrrega (C/D) i la possibilitat d’ubicarles a carrers amb més espai. Caldria aprofitar l’espai d’aquestes zones per a ampliar les
voreres. Una proposta concreta: ubicar una zona de C/D al tram del carrer Girona entre
el carrer Bonavista i l’avinguda Mediterrània – aquí el carrer és més ampli.

49

Pla local de seguretat viària
Malgrat de Mar

CARRER INDÚSTRIA ENTRE EL CARRER GIRONA I EL CAMÍ DEL PLA

Imatge 18. Intersecció dels carrers Indústria i Girona.

Imatge 19. Carrer Camí del Pla.

Descripció: L’itinerari definitiu de l’anella de circumval·lació depèn de la prolongació de
l’avinguda Mediterrània cap al sud. Fins llavors l’anella ha de passar pel carrer de la Indústria.
Hi ha dos itineraris alternatius: un que passa pel carrer Indústria en línia recta des del carrer
Girona fins al carrer Sant Elm; i un altre que baixa per l’avinguda Mediterrània, gira a la dreta
pel Camí del Pla i tot sovint a l’esquerra pel carrer Indústria. Ambdós itineraris impliquen un
canvi de sentit del carrer Indústria entre avinguda del Carme i carrer Sant Elm – en aquest tram
el trànsit puja actualment i només hi ha un pas de vianants a la intersecció entre el carrer
Indústria i el Camí del Pla (al costat sud – vegeu la imatge 19).
Proposta:
1) Eliminar l’aparcament en filera del carrer Indústria entre carrer Girona i Camí del Pla. Si
s’opta per portar l’itinerari provisional de l’anella a aquest carrer, es proposa remodelar
el carrer establint una calçada de 3 m o 3,20 m d’amplada – l’espai restant es reparteix
entre les dues voreres. Si l’opció és portar l’itinerari provisional per l’avinguda
Mediterrània es proposa establir paviment únic amb preferència per als vianants.
2) Eliminar l’aparcament en filera del Camí del Pla a l’est de l’avinguda Mediterrània.
Remodelar aquest tram del carrer establint una calçada de 3 m o 3,20 m d’amplada –
l’espai restant es reparteix entre les dues voreres amb una vorera un mica més ampla
que l’altra – a la vorera més ampla es proposa col·locar una filera d’arbres (vegeu la
proposta per al carrer Indústria al gràfic 9.2).
3) Establir passos de vianants als quatre ramals de la intersecció entre el carrer Indústria i
el Camí del Pla.
4) Si és prefereix que l’itinerari provisional passi per l’avinguda Mediterrània fins al Camí
del Pla, cal invertir el sentit de trànsit al carrer Indústria entre els carrer Girona i el
Camí del Pla – si no es fa això, els cotxes baixaran automàticament pel carrer Indústria.
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CARRER INDÚSTRIA ENTRE L’AVINGUDA CARME I EL CARRER SANT ELM
Descripció: El sentit de trànsit al carrer Indústria, al sud de l’avinguda del Carme, és ara de
pujada. Perquè funcioni l’anella de circumval·lació, cal invertir el sentit. El carrer Indústria té a
aquest tram una amplada d’uns 8 m repartida en dues voreres d’1 m, un carril d’aparcament en
filera i un carril de circulació de més de 4 m d’amplada. La gran amplada del carril de circulació,
la traça recta del carrer i la gran distància entre interseccions incita a velocitats excessives. A
les interseccions amb els carrers Caporal Fradera i Sant Elm no n’hi ha, de passos de vianants.

Imatge 20. Avinguda Carme.

Imatge 21. Carrer Caporal Fradera.

Imatge 22. Entre els carrer Caporal Fradera i Sant Elm.

Imatge 23. Carrer Sant Elm.

Proposta:
1) Eliminar l’aparcament en filera del carrer Indústria entre el Camí del Pla i el carrer Sant
Elm. Remodelar el carrer establint una calçada de 3 m o 3,20 m d’amplada – l’espai
restant es reparteix entre les dues voreres amb 2 m a un costat i el restant (2,80 – 3,00
m) a l’altre. A la vorera més àmplia es proposa col·locar una filera d’arbres o de
jardineres. Per a trencar la línia recta de la calçada, i ajudar a reduir la velocitat, es
proposa dissenyar una distribució de l’espai de voreres alternant per trams
jardineres/arbres a una banda i una altra. (vegeu gràfic 9.2).
2) Invertir l’actual sentit de circulació.
3) Construir passos de vianants a les interseccions amb c. Caporal Fradera i c. Sant Elm.
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Gràfic 9.2: Proposta de reforma al carrer de la Indústria
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CARRER SANT ELM ENTRE ELS CARRERS INDÚSTRIA I MAR
Descripció: El primer tram del carrer St. Elm entre el carrer Indústria i el carrer de l’Abat Oliba
té un aspecte força provisional. La zona encara no és urbanitzada totalment i es veuen terrenys
buits. L’amplitud del carrer és amb aproximadament 11 m més que suficient per a suportar el
trànsit previst a l’anella de circumval·lació i, a més, oferir un ampli espai per als vianants.
Aquest tram té actualment doble sentit i no seria cap problema mantenir el doble sentit – hi ha
espai suficient – però no s’aprecia la necessitat de fer-ho. El tram a l’oest del carrer de l’Abat
Oliba és molt més estret amb 7,5 m d’amplada fins all carrer Llibertat i amb menys de 6,5 m
des d’aquí fins al c. del Mar. Aquest tram té sentit únic, i l’aparcament està prohibit (imatge 26).
En aquest tram s’observa un fort contrast entre l’escassa amplada de voreres (només 0,70 m) i
la generosa amplada del carril de circulació (que supera els 4,50 m). A mig camí entre el carrer
de l’Abat Oliba i el carrer Llibertat hi ha un pas sota la via del tren per a vianants (imatge 24). A
l’est d’aquest pas no n’hi ha cap vorera al costat sud del carrer Sant Elm, ni cap pas de
vianants. Tampoc no n’hi ha cap pas a la intersecció amb el carrer Llibertat i a la cruïlla amb el
carrer Maó només hi ha un pas de vianants a un dels quatre ramals.
A la intersecció amb el carrer de Mar, que és un important carrer de vianants, s’ha optat perquè
siguin els cotxes que creuin el paviment dels vianants i no a l’inrevés (vegeu imatge 27). És una
mesura que coopera en la reducció de la velocitat i afavoreix clarament la seguretat viària.

Imatge 24. A l’oest del carrer de l’Abat Oliba.

Imatge 25. Carrer Llibertat.

Imatge 26. Entre el carrer Llibertat i el carrer Maó.

Imatge 27. Carrer del Mar.
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Propostes:
1) Urbanitzar la zona entre el carrer Indústria i el pas sota la via del tren a l’oest del carrer
de l’Abat Oliba. Cal establir una vorera al costat sud del carrer i passos de vianants per
a creuar el carrer Sant Elm. Establir sentit únic cap a l’oest i reduir l’amplada de la
calçada a l’estàndard de l’anella (3,00 – 3,20 m). Aprofitar l’espai sobrant per a ampliar
les voreres i dotar aquestes amb arbres i zones verdes.
2) Entre el pas sota la via i el carrer del Mar es proposa realitzar una reforma semblant a
la que s’ha executat als carrers Passada, Girona i Sant Esteve (entre els carrers Mar i
Escoles) amb entre 3 m i 3,20 m per a la calçada i l’espai restant repartit entre les dues
voreres.
3) Establir passos de vianants per a creuar el carrer de Sant Elm a tots dos costats de les
interseccions i per a creuar les vies afluents al costat sud (al costat nord es proposa
establir vorera contínua – vegeu la proposta a l’apartat sobre el tram est del carrer
Passada).
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CARRER SANT ESTEVE ENTRE EL CARRER DEL MAR I EL CARRER DE LES ESCOLES
Descripció: A tot el carrer Sant Esteve entre el carrer del Mar i el carrer de les Escoles s’ha
aplicat la reforma estàndard de tota l’anella de circumval·lació interior reservant 3 m per a la
calçada i repartint l’espai restant entre les dues voreres. L’amplada del carrer Sant Esteve no és
constant, però es troba sempre a prop dels 7 m. És suficient per a oferir voreres dignes
d’aproximadament 2 m d’amplada per als vianants.
A les interseccions amb els carrers Mallorca i Blanch hi ha voreres contínues als dos costats i al
carrer Marià Cubí al costat sud (vegeu les imatges 28, 29 i 30). A la intersecció amb el carrer
Escoles s’accedeix a un gran aparcament que dóna servei a l’estació de ferrocarril.
La continuació del carrer Sant Esteve entre el carrer Escoles i l’avinguda Bon Pastor és un
disseny de carrer per a de vianants amb paviment únic. És molt comercial i té un trànsit
important de vianants, sobretot a la temporada turística. Encara que és la connexió natural
entre el ramal sud i el ramal oest de l’anella de circumval·lació interior, resulta inviable incloure
aquest tram del carrer Sant Esteve a l’anella sense reformar el carrer. Tenint en compte l’actual
trànsit de vianants i el trànsit rodat previst només es podria garantir la seguretat dels vianants
amb espais segregats per als dos grups d’usuaris. La segregació no necessariament ha de ser
en forma d’un desnivell entre els dos espais – una filera de pilones i mobiliari urbà pot substituir
el desnivell.
Seguir el carrer Sant Esteve fins a l’avinguda Bon Pastor com a itinerari de l’anella evitaria el
seu pas per la zona escolar més important de Malgrat de Mar – tant al carrer Escoles com al
carrer Ramon Turró hi ha centres escolars.

Imatge 28. de Mallorca.

Imatge 29. Carrer d’en Blanch.
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Imatge 30. Carrer Marià Cubí.

Imatge 31. Carrer de les Escoles.

Proposta:
1) A la intersecció amb el carrer Marià Cubí, fer vorera contínua al costat nord.
2) Caldria veure la possibilitat d’incloure el tram entre el c. Escoles i l’av. Bon Pastor del
carrer Sant Esteve a l’anella durant els mesos d’octubre a maig i només utilitzar
l’itinerari pels carrers Escoles i Ramon Turró durant els mesos juny – setembre, quan
els alumnes es troben de vacances. És important conèixer l’acceptació que la proposta
pot tenir entre els comerciants del carrer i la disponibilitat econòmica necessària per a
la reforma del carrer. Sense reforma no es recomanable incloure el tram a l’anella.
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CARRER DE LES ESCOLES ENTRE ELS CARRERS SANT ESTEVE I RAMON TURRÓ

Imatge 32. Carrer Sant Esteve.

Imatge 33. Les escoles.

Imatge 34. Les escoles.

Imatge 35. Carrer Ramon Turró.

Descripció: L’itinerari proposat per a connectar el carrer Sant Elm amb l’av. Bon Pastor passa
pels carrers Escoles i Ramon Turró. El primer té gairebé 11 m d’amplada (dues voreres d’entre
1,50 i 2 m, un carril d’aparcament i un de circulació de 4,50 m). Als dos costats de la calçada hi
ha una filera d’arbres. L’aparcament és quinzenal. Encara que una vorera de 2 metres no es pot
considerar estreta, resulta insuficient en zona escolar on la concentració de vianants marca
puntes de demanda que cal satisfer i protegir. L’espai disponible per a la circulació és, d’altra
banda, excessiu i incita a velocitats elevades i a l’aparcament irregular en la banda prohibida. A
més dels passos per a creuar el c. Escoles a les interseccions amb Sant Esteve i Ramon Turró hi
ha quatre passos per a creuar el carrer Escoles entre les dues interseccions.
Proposta:
1) Ampliar les voreres (mantenir els arbres, però incorporant-los a la vorera amb
l’eixamplament). Reservar una calçada de 3 m per a la circulació. A la zona al sud de
l’escola, establir un tram com a zona de càrrega/descàrrega i aparcament per a
persones amb mobilitat reduïda i per a motos i bicicletes al costat oest (vegeu els
gràfics 9.3 i 9.4). Eliminar l’estacionament quinzenal.
2) Fer un pas de vianants elevat davant l’escola (determinant amb precisió la ubicació
d’acord amb les necessitats concretes dels usuaris); mantenir els passos per a creuar el
carrer de les Escoles a les interseccions amb els carrers Sant Esteve i Ramon Turró.
Eliminar els restants passos de vianants per travessar el carrer Escoles – és difícil que
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els conductors prestin l’atenció suficient als passos de vianants que s’ubiquen a només
20 m de distància.

Gràfic 9.3: Proposta de reforma al carrer de les Escoles - planta

Gràfic 9.4: Proposta de reforma al carrer de les Escoles – secció

58

Pla local de seguretat viària
Malgrat de Mar

CARRER RAMON TURRÓ ENTRE EL CARRER ESCOLES I L’AVINGUDA BON PASTOR
Descripció: L’amplada del carrer Ramon Turró és molt semblant a la del carrer de les Escoles.
El carrer té voreres de 3 m (1 m ocupat d’arbres) i una calçada de 5,5 m. Curiosament no es
permet cap tipus d’aparcament en filera, encara que l’espai disponible és ideal per a aquest
propòsit. Com a resultat, és freqüent veure cotxes mal aparcats (imatge 36).
Per contra es permet l’aparcament de veïns al carrer Comerç, encara que es expressament
prohibit sortir d’aquest carrer a l’extrem sud i és gairebé impossible canviar de sentit perquè la
calçada només té 6 m (imatge 37). A més dels passos de vianants a les interseccions amb
Escoles i Bon Pastor hi ha tres passos per a creuar Ramon Turró entre les dues interseccions.

Proposta:
1) Eliminar l’aparcament al carrer Comerç, convertint aquest en un carrer de vianants amb
paviment únic. L’espai permet ubicar arbres/jardineres, bancs, etc. i també fer un
aparcament de motos i bicicletes, si es considera oportú.
2) Establir aparcament per a veïns i/o zona de càrrega i descàrrega al costat nord de la
calçada. Eixamplar la vorera amb orelles al pas de vianants elevat (imatge 36) i als
passos de vianants de les interseccions amb el carrer Escoles i l’avinguda Bon Pastor.
Eliminar els altres dos passos de vianants (un de els es troba molt a prop del pas elevat
i l’altre no té cap funció).

Imatge 36. Entre els carrers de les Escoles i Comerç.

Imatge 37. Carrer del Comerç.
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AV. BON PASTOR ENTRE ELS CARRERS RAMON TURRÓ I GERMANES TORRELL
Descripció: L’avinguda del Bon Pastor és una via molt àmplia que, no obstant, només ofereix
un carril de 3 m d’amplada per a la circulació. La resta de l’espai es troba reservada per als
vianants. No existeix cap espai per a aparcament, i només un de petit per a càrrega i
descàrrega (imatge 39).
Hi ha passos de vianants per a creuar els carrers Ramon Turró i Fonlladosa i també per a creuar
la calçada de l’av. Bon Pastor a diversos punts. A la intersecció amb el carrer Fonlladosa hi ha
passos de vianants per a travessar aquest últim i també per a creuar el carrer de les Germanes
Torrell (imatge 41). Al carrer de les Germanes Torrell hi aparcament en filera als dos costats.
Tot i així, sobra espai i els vianants disposen de voreres amb més de 2 m d’amplada.

Imatge 38. Carrer Ramon Turró

Imatge 39. Carrer Pintor Fortuny.

Imatge 40. Al sud del carrer d’en Fonlladosa.

Imatge 41. Carrers Germanes Torrell i Fonlladosa.

Proposta:
No es proposen actuacions.
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VARIANT: CARRERS ESCOLES – FONLLADOSA – CARME – CAMÍ NOU
Descripció: El ramal més feble de l’anella de circumval·lació interior proposada és el carrer
Passada, que té una amplada que oscil·la a prop dels 6 m. En un carrer tan estret no cal un
trànsit rodat intens: resulta molest per als veïns i per als vianants. Resulta conseqüentment
interessant desviar una part del trànsit que correspon a aquesta part de l’anella cap a vies
alternatives, com pot ser l’eix que comença al carrer Escoles o al carrer Fonlladosa i segueix pel
carrer del Carme per a després connectar amb el carrer Passada a través del carrer del Camí
Nou o tornar cap a l’avinguda Bon Pastor pel carrer Ramon Turró. Aquests carrers són força
més amplis que el carrer Passada i suporten millor el trànsit. La proposta de mantenir aquests
carrers com carrers amb espais segregats per als vianants i per al trànsit rodat resulta, per tant,
raonable.
El carrer Carme i la seva prolongació com avinguda serveixen actualment per a creuar el centre
de Malgrat de banda a banda. És un trànsit incompatible amb els objectius del Pla de Millora de
l’Accessibilitat a Malgrat de Mar que aposta per tranquil·litzar el centre del poble i donar
preferència als vianants a una àmplia zona central. Resulta per tant també totalment coherent
convertir el carrer del Carme en carrer de vianants al tram entre el carrer del Camí Nou i el
carrer Llibertat. Un efecte colateral de la proposta és que també dificulta el pas de banda a
banda per als ciclistes, especialment en sentit est – oest.

Imatge 42. Carrers Escoles i Fonlladosa.

Imatge 43. Carrers Carme i Camí Nou.

Imatge 44. Carrer Carme. L’Ajuntament.

Imatge 45. Avinguda Carme. L’església.
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Proposta:
Quan es reformi el carrer del Carme, permetre el pas de bicicletes en tots dos sentits al
tram sense trànsit a motor entre Camí Nou i el carrer Llibertat. Al tram d’ús mixt, a l’oest
del Camí Nou, només es pot permetre el pas de bicicletes amb sentit est (igual que la resta
del trànsit rodat).
Per a facilitar el trànsit dels ciclistes en el sentit oest es proposa permetre el pas de
bicicletes al tram del carrer Ramon Turró que es preveu peatonalitzar i també del petit tram
del carrer del Mar entre aquest carrer i el carrer del Carme.
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9.2.2. TRAM 2: Avinguda de la Verge de Montserrat
A.

Descripció general

L’avinguda de la Verge de Montserrat comunica la plaça de l’Àncora i el
passeig Marítim amb l’avinguda de la Costa Brava. És una via àmplia d’un sol
sentit (cap al mar) que a molts trams constitueix el límit entre el poble ja
urbanitzat i terrenys encara sense urbanitzar. Com a conseqüència d’aquesta
ubicació, l’avinguda Verge de Montserrat es caracteritza per una urbanització
canviant i, de vegades, molt deficient, amb aparcament desordenat i manca
d’espais segregats per als vianants. Són elements que dificulten l’orientació
dels usuaris i perjudiquen la visibilitat i, per tant, poden provocar accidents.
B.

Disfuncions detectades i propostes de millora

A continuació es fa un repàs de les disfuncions observades indicant diverses
propostes de millora. El repàs és fa amb sentit sud – nord.
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PLAÇA DE L’ÀNCORA I CARRER BARCELONA
Descripció: En aquest tram, l’avinguda Verge de Montserrat té una vorera estreta al costat
est, mentre al costat oest no n’hi ha (excepte uns pocs metres a l’extrem sud). Així, molts
vianants passegen per la calçada, que és molt àmplia (vegeu imatge 47). L’excés d’amplada de
la calçada incita a augmentar la velocitat per sobre de la permesa (40 km/h) i a aparcar de
forma irregular (vegeu la imatge 47).
A la intersecció amb l’avinguda Barcelona hi ha una petita rotonda i els cantons són
aixamfranats. Alguns dels xamfrans s’aprofiten per a aparcament més o menys regular. Al
costat nord-est l’aparcament impedeix el pas dels vianants (vegeu imatge 46).
Als passos de vianants no hi ha guals o falten voreres que comuniquin amb el pas (vegeu
imatge 49). L’escàs trànsit rodat i la poca complexitat dels moviments a la intersecció resten
utilitat a la rotonda, que degut al seu petit radi tampoc resulta massa eficaç com a mesura
reductora de la velocitat.

Imatge 46. Plaça de l’Àncora.

Imatge 47. Al sud de l’avinguda Barcelona.

Imatge 48. Avinguda Barcelona. Costat est.

Imatge 49. Avinguda Barcelona. Costat oest.

Propostes:
1) Establir voreres al costat oest de l’avinguda Verge de Montserrat.
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2) Eliminar la rotonda a la intersecció amb el carrer Barcelona.
3) Eliminar l’aparcament als xamfrans. Substituir les voreres aixamfranades per voreres
eixamplades amb orelles per a reduir la llargada dels passos de vianants i millorar la
visibilitat.
4) Reduir l’amplada del carril de circulació i d’aquesta manera induir una reducció de la
velocitat. Aprofitar l’espai sobrant per a fer un carril de bicicletes de doble sentit i una
filera d’arbres com a separació entre aquest carril i la calçada (vegeu gràfics 9.5 i 9.6).

Gràfic 9.5: Proposta de reforma de l’avinguda Verge de Montserrat - planta

65

Pla local de seguretat viària
Malgrat de Mar
Gràfic 9.6: Proposta de reforma de l’avinguda Verge de Montserrat - secció
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CARRER ROGER DE FLOR I CARRER PINTOR FORTUNY
Descripció: En aquest tram, l’urbanització de l’avinguda Verge de Montserrat és encara més
deficient. Al nord del carrer Pintor Fortuny no hi ha voreres a cap dels costats, i els vianants no
tenen altre opció apart de caminar per la calçada (vegeu la imatge 53). El perill de ser
atropellat per un cotxe que baixa per la calçada o surt de l’aparcament en semibateria és
evident. Al sud del carrer Roger de Flor hi ha dues voreres estretes, encara que la vorera al
costat oest no té paviment (vegeu imatge 50), i al tram entre els carrer Roger de Flor i Pintor
Fortuny només existeix una estreta vorera al costat est.
A la intersecció amb el carrer Roger de Flor hi ha un pas de vianants per a creuar l’avinguda
Verge de Montserrat al costat sud i un altre per a creuar el carrer Roger de Flor al costat est –
aquest últim es troba força allunyat de l’itinerari natural dels vianants i no té cap vorera que
doni accés a l’extrem nord del pas. Com a conseqüència, els vianants creuen fora del pas
(vegeu imatge 51). Als altres dos ramals de la intersecció no hi ha cap pas de vianants. A la
intersecció amb el carrer Pintor Fortuny cap dels tres ramals disposa de pas de vianants (vegeu
la imatge 52).

Imatge 50. Carrer Roger de Flor.

Imatge 51. Carrer Roger de Flor. Costat est.

Imatge 52. Carrer Pintor Fortuny.

Imatge 53. Entre carrers Pintor Fortuny i Joan Maragall.
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Propostes:
1) Establir voreres al costat oest de l’avinguda Verge de Montserrat.
2) Eliminar l’aparcament en semibateria al costat est de l’avinguda Verge de Montserrat
entre els carrers Pintor Fortuny i Joan Maragall i aprofitar l’espai per a fer una vorera.
3) Eliminar l’aparcament als xamfrans. Substituir les voreres aixamfranades per voreres
eixamplades amb orelles per a reduir la llargada dels passos de vianants i millorar la
visibilitat
4) Reduir l’amplada del carril de circulació i d’aquesta manera induir al conductor a reduir
la velocitat. Aprofitar l’espai sobrant per a fer un carril de bicicletes de doble sentit i una
filera d’arbres com a separació entre aquest carril i la calçada (vegeu els gràfics 9.5 i
9.6).
5) Fer nous passos de vianants als tres ramals de la intersecció amb el carrer Pintor
Fortuny i als dos ramals on manquen, a la intersecció amb el carrer Roger de Flor (al
nord i a l’oest).
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CARRER JOAN MARAGALL I CARRER SALVADOR ESPRIU
Descripció: El carrer Joan Maragall separa la part urbanitzada de l’avinguda Verge de
Montserrat de la part sense urbanitzar. Aquí els vianants disposen de quatre passos de vianants
amb guals, encara que la ubicació del pas sud a zona no urbanitzada limita la seva utilitat
(vegeu la imatge 54). A la intersecció amb forma de T al carrer Salvador Espriu, hi ha un pas
per a creuar l’avinguda Verge de Montserrat al nord de la cruïlla i un altre per a creuar el carrer
Salvador Espriu.
Els cantons de les dues interseccions són aixamfranats i pintats de color groc per a marcar la
prohibició d’aparcar als xamfrans. Actualment sobra capacitat d’aparcament a la zona excepte
en moments puntuals (mercat, etc.), i en general es respecta la prohibició, però a mesura que
el barri s’urbanitzi es molt probable, per no dir quasi segur que els xamfrans s’ompliran de
cotxes mal aparcats. Aquest estacionament perjudicarà greument la visibilitat entre vianants i
conductors i també la visibilitat entre conductors.
Al nord del carrer Joan Maragall, l’avinguda Verge de Montserrat té dues voreres de 4 m i una
calçada de 8 m repartit entre un carril de circulació i un carril d’aparcament. El carril
d’aparcament canvia de costat cada 15 dies. Els 6 m disponibles per al carril de circulació
duplica l’espai necessari i indueix a velocitats excessives i a aparcament irregular – dos
elements que perjudiquen la seguretat de la via.

Imatge 54. Carrer Joan Maragall.

Imatge 55. Carrer Joan Maragall.
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Imatge 56. Carrer Salvador Espriu.

Propostes:
1) Substituir les voreres aixamfranades per voreres eixamplades amb orelles per a reduir
la llargada dels passos de vianants i millorar la visibilitat entre vianants i conductors.
2) Reduir l’amplada del carril de circulació i d’aquesta manera induir una reducció de la
velocitat. Aprofitar l’espai sobrant per a fer un carril de bicicletes de doble sentit i una
filera d’arbres com a separació entre aquest carril i la calçada (vegeu els gràfics 9.5 i
9.6).
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L’AVINGUDA TARRAGONA I L’AVINGUDA COSTA BRAVA

Imatge 57. Avinguda Tarragona.

Imatge 58. Avinguda Tarragona.

Imatge 59. Avinguda Costa Brava.

Descripció: La secció amb voreres de 4 m i calçada de 8 m segueix fins a l’avinguda
Tarragona. Entre les avingudes Tarragona i Costa Brava les voreres s’estrenyen fins a 2,50 m i
la calçada fins a 7,50 m. També aquí la calçada es reparteix entre un carril de circulació i un
carril d’aparcament. Encara que la calçada disposa de mig metre menys d’amplada, l’espai
disponible per al carril de circulació segueix massa sent massa ample i indueix a velocitats
excessives i aparcament irregular.
A la intersecció amb l’avinguda Tarragona hi ha passos de vianants als quatre ramals. És una
cruïlla senzilla entre dues vies de sentit únic. El pas per a creuar l’avinguda Tarragona al costat
oest dóna accés al Pavelló Municipal d’Esports i es situa sobre una plataforma elevada que
obliga als conductors reduir la velocitat abans de creuar el pas i la intersecció. És una mesura
molt eficaç que puntualment compensa l’amplada excessiva que té l’avinguda Tarragona i en
general incita als conductors anar massa de pressa.
El disseny en xamfrà suposa la separació de tres dels passos de l’itinerari natural dels vianants i
que el quart pas (al nord) sigui excessivament llarg (vegeu la imatge 57). Dos dels quatre
passos no són adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.
A la intersecció amb l’av. Costa Brava tots els quatre passos de vianants són adaptats, però
encara que aquesta via té un trànsit molt intens en els dos sentits, no n’hi ha cap refugi per als
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vianants al centre de la calçada que permeti als vianants fer el creuament en dues etapes.
Tampoc hi ha cap semàfor. Pel trànsit motoritzat, la cruïlla no ofereix cap perill particular.
Des de l’avinguda Costa Brava, només es permet als vehicles provinents de l’oest accedir a
l’avinguda Verge de Montserrat, i d’aquesta manera s’eviten els perillosos girs a l’esquerra. Una
filera de pilones impedeix físicament el gir a l’esquerra per part dels vehicles provinents de l’est
(vegeu la imatge 59).
Propostes:
1) A l’avinguda Tarragona, substituir les voreres aixamfranades per voreres eixamplades
amb orelles per a reduir la llargada dels passos de vianants i millorar la visibilitat entre
vianants i conductors.
2) Reduir l’amplada del carril de circulació i d’aquesta manera induir una reducció de la
velocitat. Aprofitar l’espai sobrant per a fer un carril de bicicletes de doble sentit i una
filera d’arbres com a separació entre aquest carril i la calçada (vegeu els gràfics 9.5 i
9.6). Degut a la menor amplada de la calçada entre les avingudes Tarragona i Costa
Brava pot ser necessari estrènyer la mitjana verda entre el carril de bicicletes i
prescindir d’arbres.
3) Substituir les pilones a l’entrada a l’avinguda Verge de Montserrat des de l’avinguda
Costat Brava amb una mitjana entre els dos passos de vianants per a creuar l’avinguda
Costat Brava. Aprofitar la mitjana per a fer refugis als dos passos (vegeu el gràfic 9.7).
La proposta pot millorar la seguretat a altres cruïlles de l’avinguda Costa Brava, també.
Gràfic 9.7: Proposta de reforma a la intersecció amb l’avinguda Costa Brava - planta
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9.2.3. TRAM 3: Passeig Marítim
A.

Descripció general

El passeig Marítim de Malgrat de Mar té, com a tot arreu, una gran
importància com lloc de trobada i de passeig. Per a millorar les seves qualitats
en aquest sentit convé minimitzar el trànsit motoritzat al mínim possible sense
minvar l’accessibilitat a la zona.
Actualment el passeig té un carril de circulació en cada sentit i un
d’aparcament en bateria. Al costat mar de la calçada hi ha una estreta vorera
de 1,50 m i al costat muntanya un passeig d’uns 5 m d’amplada. Entre aquest
passeig i els cotxes aparcats hi ha una filera d’illots verds amb arbres.
B.

Disfuncions detectades i propostes de millora

A continuació es fa un repàs de les disfuncions observades tot indicant
diverses propostes de millora. El repàs és fa amb sentit est – oest.
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PLAÇA DE L’ÀNCORA
Descripció: La plaça de l’Àncora és un punt neuràlgic pel passeig i per l’oci a aire lliure en
general. Aquí s’ajunten el passeig de Mar, el passeig Marítim, l’avinguda dels Pins i l’avinguda
del Bon Pastor – quatre eixos fonamentals en aquest aspecte. No hi ha cap eix que creui la
plaça en línia recta, un fet que afavoreix que els vehicles passin per la plaça amb velocitats
reduïdes. Els vianants disposen de passos de vianants per a creuar el passeig Marítim i les
restants vies que s’ajunten a la plaça.

Imatge 60. Plaça de l’Àncora.

Propostes:
1) Fer un carril de bicicletes de doble sentit al costat oest de la plaça de l’Àncora amb
l’objectiu de connectar els carrils de bicicleta proposats a l’avinguda Verge de
Montserrat i al passeig Marítim.
Per tal de trobar l’espai necessari, s’haurà de reduir l’espai dedicat a zona de
càrrega/descàrrega.
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ENTRE EL CARRER BALMES I EL CARRER D’AUSIAS MARCH
Descripció: Tot el passeig Marítim de Malgrat de Mar té la mateixa secció amb variacions molt
petites. Al costat de la via del tren hi ha una vorera d’1,50 m, amb una amplada útil encara
menor per la presència de fanals. Al seu costat hi ha una calçada de 6 m amb un carril de
trànsit en cada sentit. A costat muntanya de la calçada hi ha una zona amb aparcament en
bateria (zona blava) on també s’ha ubicat una filera de palmeres (imatges 61 i 64). Després hi
ha uns grans jardineres amb pins i gespa que separen la zona d’aparcament del passeig dels
vianants. El passeig dels vianants té una amplada gairebé constant entre 5 i 5,50 m.
A totes les interseccions hi ha passos de vianants adaptats per a persones amb mobilitat
reduïda per a creuar els carrers que desemboquen al passeig Marítim. També hi ha passos de
vianants per a creuar el passeig Marítim al costat est de totes les interseccions, mentre falten
passos al costat oest. Els passos per a creuar el passeig Marítim no són adaptats. La rectitud
del passeig Marítim incita a sobrepassar el límit de velocitat de 40 km/h marcat amb
senyalització horitzontal a l’asfalt a varis llocs. Com conseqüència s’ha establert dos passos de
vianants sobre plataformes elevades – una entre el carrer Manuel de Falla i l’av. Països Catalans
i un altra a l’est del carrer Colom. Són molt eficaços per a reduir la velocitat a punts concrets,
però no tenen un efecte ressenyable per a la velocitat als trams allunyats d’aquests passos.
La combinació d’aparcament en bateria i doble sentit complica la sortida dels cotxes aparcats i
és propens a crear situacions de perill. Sovint és difícil trobar un moment sense trànsit als dos
sentits, i la visibilitat per a sortir és normalment molt limitada (la gent acostuma a desaparcar
marxa enrere).
Encara que el passeig Marítim és un lloc que atrau habitualment moltes bicicletes, no hi ha cap
lloc adequat per a elles. El trànsit a la calçada és massa intens per a ser un lloc agradable per
als ciclistes. Constitueix un clar perill que, per a avançar els ciclistes, els conductors hagin
d’envair el carril contrari o passar fregant el ciclista.
Al costat muntanya de la calçada del passeig Marítim hi ha amb 200-300 m de distància quatre
boques que donen accés a passos sota la via del tren i comuniquen amb l’avinguda del Pins a
l’altre costat de la via.

Imatge 61. Carrer Balmes.

Imatge 62. Carrer Manuel de Falla.
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Imatge 63. Avinguda dels Països Catalans.

Imatge 64. Entre l’avinguda dels Països Catalans i el
carrer d’Ausias March.

Imatge 65. Carrer d’Ausias March.

Imatge 66. Carrer d’Ausias March.

Propostes:
1) Establir sentit únic cap a l’est al passeig Marítim entre el carrer d’Ausias March i la plaça
de l’Àncora. Desviar el trànsit amb sentit oest cap a l’avinguda Barcelona. Com a
conseqüència, caldria, encara que no seria imprescindible, establir doble sentit a
l’avinguda Barcelona entre Bon Pastor i Verge de Montserrat.
2) Fer una reordenació de l’espai al passeig Marítim entre la plaça de l’Àncora i el carrer
d’Ausias March. S’elimina un dels dos carrils de circulació i enlloc del carril d’aparcament
en bateria es fan dos carrils d’aparcament en filera. Entre els illots verds i les palmeres
existents entre els cotxes aparcat en bateria es fa un carril de bicicletes de doble sentit.
L’espai reservat per als vianants no experimenta cap canvi (vegeu el gràfic 9.8).
3) Fer nous passos de vianants per a creuar el passeig Marítim al costat oest de les
interseccions amb els carrers Balmes, Manuel de Falla i Ausias March. Adaptar els
passos existents a les persones amb mobilitat reduïda.
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Gràfic 9.8: Proposta de reforma del passeig Marítim - planta

77

Pla local de seguretat viària
Malgrat de Mar

ENTRE EL CARRER D’AUSIAS MARCH I EL LÍMIT AMB SANTA SUSANNA
Descripció: La secció del passeig Marítim a aquest tram del passeig és igual que al costat est
del carrer d’Ausias March. La diferència important és que a l’oest del carrer d’Ausias March i fins
al límit entre els termes municipals de Malgrat de Mar i Santa Susanna no hi ha cap carrer
paral·lel al passeig Marítim al costat muntanya. No és, per tant, viable a curt termini establir
trànsit d’un sol sentit al passeig i desviar el trànsit amb sentit contrari a una via alternativa. Just
abans de creuar el límit amb Santa Susanna s’ha fet una rotonda que permet a l’autobús fer un
canvi de sentit. Aquesta rotonda perdrà la seva raó de ser quan l’avinguda Barcelona sigui
prolongada fins al límit amb el municipi de Santa Susanna.

Imatge 67. Carrer Ramon Llull.

Imatge 68. Carrer de l’Avi Xaxu.

Imatge 69. Avinguda de Colom.

Imatge 70. Límit amb Santa Susanna.

Propostes:
1) A mesura que es va prolongant l’avinguda Barcelona cap a l’oest es proposa
progressivament prolongar el tram del passeig Marítim amb sentit únic fins a arribar al
límit amb el terme municipal de Santa Susanna.
2) A tot el tram amb sentit únic es proposa aplicar la reforma proposada per al tram a l’est
del carrer d’Ausias March (vegeu gràfic 9.8).
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9.2.4. TRAM 4: Avinguda dels Pins
A.

Descripció general

L’avinguda dels Pins és un camí asfaltat que segueix la via del tren al costat
mar des de la desembocadura del torrent a la plaça de l’Àncora fins al límit
amb el terme municipal de Santa Susanna. Als seus dos extrems estan els dos
únics accessos que té l’avinguda per als vehicles. Per als vianants hi ha, a
més, quatre passos sota la via del tren que comuniquen amb el Passeig
Marítim.
L’avinguda del Pins té un important paper com passeig a peu i en bicicleta,
tant per a la població fixa de Malgrat de Mar com per als seus múltiples
turistes. Dona accés a un gran nombre de bars, restaurants i altres
instal·lacions d’oci que atreuen molta gent durant la temporada d’estiu i
també els caps de setmana fora de la temporada. Encara que està prohibit
aparcar a tota l’avinguda dels Pins, l’activitat lúdic provoca a certs moments
una gran acumulació de cotxes aparcats de forma irregular i desordenada. La
falta de visibilitat i una conflictiva coexistència entre vehicles i vianants sense
espais separats fàcilment poden provocar algun accident, però l’aparcament
irregular també pot provocar un catàstrofe major en obstruir l’accés dels
vehicles d’emergència en cas d’un incendi, etc.
A l’altre costat del torrent l’avinguda del Pins té continuïtat com el passeig de
Mar, on no tenen accés els vehicles motoritzats.
B.

Disfuncions detectades i propostes de millora

A continuació es fa un repàs de les disfuncions observades tot indicant
diverses propostes de millora. El repàs és fa amb sentit est – oest.
PLAÇA DE L’ÀNCORA / DESEMBOCADURA DEL TORRENT

Imatge 71. Passeig de Mar.

Imatge 72. Desembocadura del torrent.
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Imatge 73. Plaça de l’Àncora.

Imatge 74. Desembocadura del torrent.

Descripció: A l’extrem est, els vianants i els ciclistes poden accedir a l’avinguda dels Pins des
del passeig de Mar creuant la desembocadura del torrent o des de la plaça de l’Àncora baixant
per la vora del torrent. Per als cotxes, només existeix aquesta última possibilitat. Com es veu a
la imatge 74, les pluges dificulten o impossibiliten l’accés a aquest extrem de l’avinguda.
Propostes:
1) Per a evitar aparcaments perillosos i mantenir una continuïtat del caràcter del Passeig
de Mar i de l’avinguda dels Pins com a vies de passeig i esbarjo sense soroll i perill del
trànsit motoritzat, es proposa tancar l’accés dels cotxes a l’avinguda del Pins durant la
temporada alta i durant els caps de setmana de la resta. A l’extrem est es proposa
col·locar pilones mòbils a la baixada des de la plaça de l’Àncora (vegeu la imatge 71).
Les pilones ha de permetre l’accés dels veïns i de serveis durant algunes hores del dia
(per exemple a primera hora del matí).
AVINGUDA DELS PINS

Imatge 75. Inicia de l’avinguda dels Pins.
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Imatge 77. Pas sota la via. Connexió amb av. dels Imatge 78. Lloc pròxim a l’anterior
Països Catalans.

Imatge 79. A prop del carrer Ramon Llull.

Imatge 80. Pas sota la via que connecta amb av. Colom.

Descripció: Una reixa separa l’avinguda dels Pins de la via del tren i evita que la gent passi la
via a nivell. Al costat mar de l’avinguda hi ha diferents establiments d’oci, però també alguns
habitatges particulars (imatge 79). A prop de l’avinguda Països Catalans hi ha un terreny
destinat a aparcament (imatge 78). La velocitat màxima permesa és de 30 km/h, i no es permet
aparcar (imatge 75). La delimitació del camí és força difús i irregular. Com a conseqüència, és
difícil establir un aparcament ordenat que asseguri l’absència de cotxes mal aparcats i d’aquesta
manera pugui garantir un bon accés per als vehicles d’emergència.
Propostes:
No es proposen actuacions
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LÍMIT AMB SANTA SUSANNA
Descripció: L’altre accés per als vehicles motoritzats a l’avinguda dels Pins es troba al límit
amb el terme municipal de Santa Susanna. Aquí l’avinguda dels Pins comunica amb una zona
totalment urbanitzada amb grans hotels i carrers fets fa pocs anys. Una mica més cap a l’oest hi
ha un pas sota la via del tren per a vehicles.

Imatge 81. Extrem oest de l’avinguda dels Pins.

Imatge 82. Santa Susanna.

Propostes:
1) A l’extrem oest es proposa col·locar les pilones mòbils a l’inici de l’avinguda del Pins, al
límit amb el terme municipal de Santa Susanna (vegeu imatge 81). Els cotxes
procedents del pas sota la via del tren a Santa Susanna poden realitzar un canvi de
sentit al carrer que va cap a la platja just on comença l’avinguda dels Pins (vegeu
imatge 82).

82

Pla local de seguretat viària
Malgrat de Mar

9.3. PUNTS FORA DELS TRAMS

A continuació es fa un repàs de les disfuncions observades a punts amb
problemes de seguretat viària fora dels trams descrits a l’apartat anterior,
indicant diverses propostes de millora.

PUNT 1: PLAÇA DE JOAQUIM RUYRA
Descripció: La plaça de Joaquim Ruyra funciona actualment com una petita rotonda amb
entrades des del Camí del Pla i el carrer del Carme i sortides per l’avinguda del Carme, el carrer
Joaquim Ruyra i el carrer Llibertat.
El volum de trànsit procedent del Camí del Pla i del carrer de Carme és significatiu i el nombre
de moviments possibles força gran, tenint en compte la dimensió de la rotonda. Tot junt implica
que el trànsit tendeix a col·lapsar-se en hores punta.

Imatge 83. Plaça Joaquim Ruyra.

Imatge 84. Plaça Joaquim Ruyra.

Propostes:
1) La proposta del Pla de Millora de l’Accessibilitat de fer per a vianants l’avinguda del
Carme entre el carrer Camí Nou i la plaça Joaquim Ruyra soluciona automàticament els
problemes d’embús que actualment sofreix aquest punt.
2) A més de realitzar aquesta peatonalització es proposa reordenar els sentits de circulació
amb l’objectiu de simplificar els moviments possibles. Per a tot l’eix format pels carrer
Llibertat i Joaquim Ruyra es proposa establir circulació sentit mar – muntanya. A la
petita via entre el Camí del Pla i l’avinguda Carme al costat est de la plaça es proposa
sentit muntanya – mar (servirà exclusivament per a fer un canvi de sentit).
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PUNT 2: INTERSECCIÓ ENTRE L’AVINGUDA MEDITERRÀNIA, CAMÍ DEL PLA I
L’AVINGUDA DEL CARME
Descripció: Es tracta en realitat de dues interseccions de l’avinguda Mediterrània amb molt
poca distància entre elles. Més cap al mar, l’avinguda Mediterrània es creu amb l’avinguda del
Carme. Aquí té preferència el trànsit de l’avinguda Mediterrània. No obstant, la visibilitat dels
cotxes procedent de l’avinguda del Carme (que han de cedir el pas) no és òptima degut als
cotxes aparcats a l’avinguda Mediterrània (vegeu la imatge 87). A l’altra intersecció, amb el
Camí del Pla, té preferència aquest últim carrer. Tampoc aquí la visibilitat és satisfactòria i,
degut als cotxes aparcats, resulta difícil veure des de l’avinguda Mediterrània si s’apropa un
vehicle des del Camí del Pla (vegeu la imatge 85).
A les dues interseccions hi tres passos de vianants – només falta un pas que interconnecti les
rambles ubicades entre el Camí del Pla i l’avinguda del Carme (vegeu la imatge 85). Al costat
nord de la intersecció amb el Camí del Pla hi ha, a més, un altre pas uns 10 m més al nord que
el pas de la intersecció (vegeu la imatge 88). Aquest últim pas s’ha ubicat sobre una plataforma
elevada.

Imatge 85. Camí del Pla.

Imatge 86. Avinguda Mediterrània.

Imatge 87. Avingudes Mediterrània i Carme.

Imatge 88. Avinguda Mediterrània.
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Propostes:
1) Eixamplar les voreres amb orelles als passos de vianants.
2) Substituir l’aparcament de cotxes amb aparcament de motos i/o bicicletes els primers
metres al costat dels passos de vianants quan els cotxes aparcats puguin perjudicar la
visibilitat entre vianants i conductors o entre conductors (vegeu un exemple al gràfic
9.5).
3) Eliminar el pas de vianants elevat a l’avinguda Mediterrània al nord de la intersecció.
4) Fer plataforma elevada al pas que es troba uns 10 m cap al sud. No convé tenir dos
passos amb tan poca distància, i el pas més útil per als vianants és el pas sud que es
troba ubicat al seu itinerari natural.
5) Establir un pas de vianants nou per a creuar l’avinguda Mediterrània al petit tram entre
l’avinguda del Carme i el Camí del Pla.
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PUNT 3: CAMÍ PLA ENTRE JOSEP MARIA FOLCH I TORRES I NARCÍS MONTURIOL
Descripció: L’escola Vedruna no té cap vorera que voregi el solar de l’escola. Significa que els
alumnes surten directament a la calçada amb un perill evident de ser atropellats per un cotxe
(vegeu la imatge 90).
Des de l’entrada hi ha un pas de vianants que dona accés a la vorera al costat contrari de
l’escola, però a les interseccions a l’est i a l’oest de l’escola no n’hi ha cap pas de vianants. El
cas és especialment greu a la intersecció entre el Camí del Pla i el carrer Josep Maria i Torres,
en tractar-se de dues vies de doble sentit (vegeu la imatge 89).

Imatge 89. Carrer Josep Maria Folch i Torres.

Imatge 90. Carrer Josep Ragull i Vildró.

Imatge 91. A l’est del carrer Narcís Monturiol.

Propostes:
1) Establir una vorera al costat mar del Camí del Pla entre el carrer Josep Maria Folch i
Torres i la vorera existent a l’est del carrer Narcís Monturiol (vegeu la imatge 91).
2) Establir passos de vianants a tots els ramals de les interseccions del Camí del Pla amb
els carrers Josep Maria Folch i Torres, Francesc Rosetti i Sánchez i Josep Ragull i Vilaró.
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PUNT 4: INTERSECCIÓ ENTRE ELS CARRERS DOCTOR MARAÑÓN I JOSEP CARALT
Descripció: Es tracta d’una intersecció amb forma de X entre el carrer Doctor Marañón amb
sentit únic cap al nord i el carrer Josep Caralt amb doble sentit. Els cantons de la intersecció
són tots aixamfranats i s’aprofiten per a aparcament en línia. El carrer Doctor Marañón té un
desnivell força pronunciat. Hi ha passos de vianants a tres dels quatre ramals de la intersecció.
Al carrer Doctor Marañón hi ha un carril d’aparcament als dos costats de la calçada.

Imatge 92. Carrer Doctor Marañón.

Imatge 93. Carrer Josep Caralt.

Propostes:
1) Eliminar l’aparcament als xamfrans. Substituir les voreres aixamfranades per voreres
eixamplades amb orelles per a reduir la llargada dels passos de vianants i millorar la
visibilitat.
2) Substituir l’aparcament de cotxes per aparcament de motos i/o bicicletes els primers
metres al costat dels passos de vianants quan els cotxes aparcats puguin perjudicar la
visibilitat entre vianants i conductors o entre conductors (vegeu un exemple al gràfic
9.5).
3) Fer un nou pas de vianants per a creuar el carrer Doctor Marañón al nord de la
intersecció.
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PUNT 5: PASSATGE ALSINA
Descripció: El passatge Alsina és un petit carrer, que puntualment té un trànsit molt gran de
vianants per la presència d’uns dels majors centres educatius de Malgrat de Mar. Encara que el
nombre “passatge” insinua una via molt estreta, el passatge Alsina és amb 8,5 m d’amplada un
dels carrers més amples dels centre de Malgrat de Mar. L’espai del carrer es reparteix entre
dues voreres de 0,80 m aproximadament i una calçada de 7 m, que té dos carrils d’aparcament
en filera i un carril de circulació. El carrer té un sol tram, i als dos extrems hi ha una intersecció
amb forma de T (amb els carrers Nàpols i Camí Nou, respectivament).
El carrer no té cap funció com via de comunicació i té un trànsit molt escàs repartit entre veïns,
pares d’alumnes i conductors que cerquen una plaça d’aparcament. L’estretor de les voreres
implica que la calçada s’ompli d’alumnes i pares a la hora d’entrada i sortida del col·legi.
Aquesta hora és, no obstant, també el moment amb més trànsit de cotxes degut al costum de
molts pares de recollir els seus nens amb el cotxe. El caos de trànsit en aquests moments
s’empitjora encara més pel fet que alguns alumnes vagin al col·legi amb moto.

Imatge 94. Passatge Alsina.

Imatge 95. Passatge Alsina.

Imatge 96. Passatge Alsina.

Imatge 97. Passatge Alsina.
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Propostes:
1) El Pla de Millora de l’Accessibilitat a Malgrat de Mar proposa convertir el passatge Alsina
en carrer amb plataforma única i d’ús mixt, però amb preferència per als vianants. Per
a evitar el perill que els cotxes dels pares puguin constituir per als alumnes es proposa
tancar el carrer per al trànsit motoritzat a les hores d’entrada i sortida als col·legis. La
mesura es proposa realitzar amb pilones mòbils. A més de millorar la seguretat dels
nens, la mesura reduirà el trànsit motoritzat als estrets carrers del centre al dissuadir
els pares d’usar el cotxe per a portar els nens al col·legi.
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10. PLA D’ACTUACIÓ
Acció

Efectivitat

Indicador

Prioritat

Carrers de vianants (s/total longitud xarxa)
Jerarquització de la xarxa viària

Alta

Carrers amb límit inferior al límit de 50 km/h (s/total longitud xarxa)

2007-2010

Carrers amb voreres d'amplada inferior a 1m (s/total longitud xarxa)
Regulació amb semàfors els passos de vianants més conflictius

Alta

Interseccions semaforitzades (s/total interseccions)

2007-2010

Augmentar la xarxa de carrers per a vianants

Mitjana

Carrers de vianants (s/total longitud xarxa)

2007-2010

Millorar el disseny i l’ordenació del trànsit en les interseccions més conflictives

Mitjana

Nombre de PCA tractats per millorar la seguretat viària/any

2007-2010

Baixa

Nombre de PCA tractats per millorar la seguretat viària/any

2007-2010

Xarxa de carril bicicleta

2007-2010

Reforçar amb mesures físiques contra l’estacionament indegut
Ampliació de la xarxa de carrils bicicleta
Establir un pla continu de controls d’alcoholèmia, velocitat, i l’ús del casc i sistemes
de retenció
Augmentar el nombre de denúncies per infraccions en moviment

Mitjana
Mitjana
Alta

Controls d'alcoholèmia/1000 habitants
Controls de velocitat/1000 habitants

2007-2010

Denúncies per infraccions en moviment (s/ total denúncies)

2007-2010

Augmentar la recaptació efectiva per sancions

Mitjana

Recaptació de sancions (s/ total sancions imposades)

2007-2010

Crear la figura d’un Responsable del Pla local de seguretat viària de Malgrat de Mar

Mitjana

Responsable del Pla local de seguretat viària deMalgrat de Mar

2007-2010

Mantenir cicles de formació d’agents de la policia local en temes de seguretat viària

Mitjana

Nombre d’agents amb formació en temes de seguretat viària

2007-2010

Continuar l’elevat nivell d’activitats d’educació viària

Baixa

Accions d’educació i formació viària

2007-2010

Continuar o incrementar les campanyes preventives

Mitjana

Campanyes de controls preventives

2007-2010

Actuar sobre els camins escolars

Mitjana

Projectes de camins escolars executats

2007-2010

Millorar el servei de transport públic

Mitjana

Actuar sobre els punts i trams conflictius

Alta

Distribució modal
Passatgers/any/habitants transportats
Nombre de punts i trams tractats per millorar la seguretat viària/any
Nombre de víctimes i accidents amb víctimes

2007-2010
2007-2010
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11. SEGUIMENT I AVALUACIÓ
11.1. RESPONSABLE DEL SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA

Es selecciona una persona/càrrec de l’Administració com a responsable del
seguiment del Pla i de gestionar l’execució de les actuacions, fer tasques de
coordinació entre diferents departaments de l’ajuntament i actuar com a
persona de contacte amb altres entitats (per exemple Servei Català de Trànsit
i la Diputació de Barcelona).
Aquesta persona també serà responsable de la recopilació de dades
necessàries per al seguiment i avaluació, d’emplenar les fitxes de seguiment i
de fer el càlcul d’indicadors.
11.2. PERIODICITAT

Per disposar de perspectiva en la detecció de problemes i en l’avaluació dels
efectes de les mesures el cicle del Pla tindrà un termini de 4 anys.
11.3. INDICADORS DE SEGUIMENT

La pàgina següent recull els indicadors, una part del quals són generals per a
tot els plans locals de seguretat fets amb conveni entre el Servei Català de
Trànsit i els municipis, i permet, a part d’avaluar la situació concreta d’un
municipi, fer un seguiment més global de l’evolució a nivell d’estat.
11.4. AVALUACIÓ PERIÒDICA I DEFINITIVA

En funció dels resultats dels indicadors, caldrà ajustar, o no, el Pla. Pot ser
necessari canviar les prioritats establertes per a algunes actuacions o afegir
mesures per a donar resposta a noves situacions. Seria interessant comptar
amb la participació del grup de seguiment en les fases d’avaluació.
En acabar el termini del Pla es redactarà un informe incloent-hi els resultats
dels indicadors. Els responsables polítics i tècnics municipals rebran aquesta
informació que haurà de servir com a base per a la redacció del proper Pla.
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Taula 11.1 Indicadors de seguiment

Descripció indicador

560

1

Índex de motorització (vehicles/1000 habitants)

2

Longitud de la xarxa viària

3

Carrers amb límit 30 km/h o menys (s/total longitud xarxa)

4

Carrers amb voreres d'amplada inferior a 1m (s/total longitud xarxa)

-

5

Interseccions semaforitzades (s/total interseccions)

0

6

Rotondes (s/total interseccions)

-

7
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Valor 2006

Percentatges de distribució modal dels viatges interns (veh.privat, T.P./a
peu/bici)

48 km
39%

50/2/48

8

Passatgers en transport públic urbà/any/habitants

-

9

Agents policia/1.000 habitants

2,85

10

Controls d'alcoholèmia/1000 habitants

82,2

11

Controls de velocitat/1000 habitants

51,2

12

Denúncies per infraccions en moviment (s/ total denúncies)

13

Recaptació de sancions (s/ total sancions imposades)

21%

14

Accidents amb víctimes/1000 habitants

1,19

15

Morts en accident de trànsit/1.000 habitants

16

Atropellats/1.000 habitants

17

Campanyes de prevenció?

Si

18

Accions d’educació i formació viària?

Si

19

Nombre de PCA tractats per millorar la seguretat viària/any

-

20

Nombre de TCA tractats per millorar la seguretat viària/any

-

6%

0,3
0,30

