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Conjunt de propostes tècniques i participades

1. Objectius: Pla de mobilitat peça clau en la gestió municipal
El PMU articula un servei a la ciutadania i una gestió de la mobilitat municipal

Medi Ambient
Entorn
Vianants
Bicicletes
Mercaderies
Transport Públic
Transport Privat
Aparcaments
Etc.
Modes de desplaçaments

Situació actual

Recordem
Quan parlem de mobilitat ho fem respecte de tots els seus aspectes i modes: vianants, bicicletes,
transport públic, vehicle privat, medi ambient, seguretat viària, aparcaments, etc.
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DIAGNOSI i PROPOSTES PARTICIPADES

PLA DE MOBILITAT URBANA DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 2015 - 2020
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3. Procés de participació ciutadana. Novembre 2015
ESPAIS DEL PROCÉS PARTICIPATIU
PARTICIPACIÓ ONLINE

3. Procés de participació ciutadana. Novembre 2015
ESPAIS DEL PROCÉS PARTICIPATIU

PARTICIPACIÓ PRESENCIAL
6 SESSIONS INFORMATIVES I DELIBERATIVES DE CARÁCTER SECTORIAL
TAMBÉ OBERTES A LA CIUTADANIA

Data

Col·lectiu convidat

3/11

Personal tècnic municipal

10/11

Persones i entitats amb discapacitats funcionals i Entitats esportives

12/11

Associacions de comerciants

17/11

Coordinadora de grups de Dones

19/11

FAVGRAM Federació Associació Veïns de Santa Coloma de Gramenet

26/11

Professionals i usuaris del transport

3. Procés de participació ciutadana. Novembre 2015
ESPAIS DEL PROCÉS PARTICIPATIU

RESULTATS

ONLINE:
200 ACCESSOS A
L’ESPAI WEB

PRESENCIAL:
123 PERSONES
ASSISTENTS ALS
TALLERS

4. Propostes

ACTUACIONS

4. Propostes: esquema per mode de transport
PROJECTE SUPERILLES
Mercaderies

Transport públic

Vehicle privat

Aparcament

Connectivitat

Millora de les
parades

Millora de la
seguretat

Regulació

Xarxa integrada
de vehicles
pesants

Accessibilitat

Interseccions

Millora de la
informació

Millora de la
senyalització

Polítiques
d’incentivació
de les places
soterrades

Zones de
càrrega i
descàrrega

Senyalització

Aparcaments

Carril bus

Reducció de la
velocitat

Indisciplina

Redefinir el
transport urbà
de mercaderies

Camins
escolars

Campanyes

Millora de la
freqüència i
cobertura

Campanyes a
les escoles

Senyalització

Semàfors

Difusió

Aparcament en
doble fila

Mobilitat
col·laborativa

Aparcament de
motos

Pilones

Sistema bici
pública

Vehicles més
sostenibles

Foment
vehicles més
sostenibles

Parades de taxi

Punts de
recàrrega
vehicle elèctric

Vianants

Voreres i guals

Bicicletes

4. Propostes

SUPERILLES

− Projecte d’implantació de superilles o àrees de qualitat ambiental, amb l’objectiu d’aconseguir una
reorganització de la mobilitat a la ciutat per tal d’alliberar part de l’espai públic que avui en dia fa
servir el vehicle de pas.
Objectius:
 Iniciar el procés de reorganització de la xarxa per al vehicle privat a través d’una nova xarxa
basada en àrees de qualitat ambiental
 Pacificar l’espai públic a partir de la restricció de l’accés als vehicles de pas a l’interior de les
àrees de qualitat ambiental
 Desenvolupar un espai públic accessible, confortable, continu i segur
 Augmentar el grau d’habitabilitat de l’espai públic, millorant les condicions de confort acústic
i qualitat de l’aire
Model actual

Model superilla

4. Propostes

SUPERILLES

4. Propostes

SUPERILLES

Aportacions del debat ciutadà
 En general, la major part dels participants han manifestat el seu suport a la proposta
 Tot i això, es recullen els següents comentaris:

 Que el model no sigui tant limitador com el del Mercat de Segarra
Es permetrà l’accés a tothom però de forma pacificada.

 Necessitat de fer superilles en zones residencials
Aquests àmbits ja tenen un comportament semblant al que es vol aconseguir.

 Superilles excessivament grans
Això es dóna en zones de baixa densitat on no existeix una altra estructura.

 Dubtes sobre la convivència pacífica dels diferents modes
S’haurà d’informar i senyalitzar molt bé.

 Implantació progressiva per a modificar hàbits
La implantació es farà per fases i es portaran a terme proves pilot per garantir el correcte funcionament.

 Millora de la comunicació als veïns
Això es dóna en zones de baixa densitat on no existeix una altra estructura.

4. Propostes

VEHICLE PRIVAT I APARCAMENT

4. Propostes
 Propostes
Vehicle privat:
1.

Nova jerarquització viària

2.

Millora de la seguretat als carrers i cruïlles amb una concentració
d’accidents més elevada

3.

Campanyes de sensibilització i conscienciació a les escoles

4.

Projecte de senyalització orientativa pel vehicle privat de l’anella de
circulació de la ciutat

5.

Substitució dels vehicles municipals per altres de característiques
ambientals menys contaminants

6.

Substitució dels vehicles de serveis externalitzats per altres de
característiques ambientals menys contaminants d’aquí al 2020

7.

Promoció i punts de recàrrega per al vehicle elèctric d’ús privat

8.

Implementació de mesures reductores de la velocitat en diferents
carrers de la ciutat

9.

Canvis dels sentits de circulació al barri Centre

10. Promocionar les iniciatives de mobilitat col·laborativa com a
alternativa a l’ús i la propietat del vehicle privat
11. Millora de la senyalització horitzontal pel vehicle privat als passos
de vianants

VEHICLE PRIVAT I
APARCAMENT

4. Propostes

VEHICLE PRIVAT I
APARCAMENT

 Propostes
Aparcament:
1.

Regulació de l’aparcament

2.

Polítiques d’incentivació de venda i lloguer de places d’aparcament disponibles als aparcaments
soterrats de la ciutat

3.

Ampliar els plans de control de la Guàrdia Urbana per evitar la indisciplina en l’aparcament

4.

Implantar nous estacionaments reservats a motocicletes i limitar l’aparcament en voreres

5.

Millora de la senyalització dels aparcaments existents

4. Propostes

VEHICLE PRIVAT I
APARCAMENT

VEHICLE PRIVAT I
APARCAMENT

4. Propostes
Aportacions del debat ciutadà

 En general, la major part dels participants han manifestat el seu suport a les propostes
 Tot i això, es recullen els següents comentaris:

 Col·lapse de les vies principals i augment de la contaminació
S’ha d’intentar que cada cop es realitzin menys desplaçaments en vehicle privat i que aquests estacionin en
llocs predefinits (disminució del número de places en calçada i augment en soterrat).

 Problemes d’aparcament: que els residents puguin aparcar, existència de places d’aparcament
per a persones de mobilitat reduïda i serveis, etc., augment de l’oferta de places per a moto en
calçada, aparcaments dissuasoris als accessos...
Es realitzarà un estudi específic de cara a una implementació, per fases, d’àrees de zona verda.

4. Propostes

VIANANTS

4. Propostes
 Propostes
1.

Jerarquització de la xarxa de vianants

2.

Eixamplament de voreres

3.

Millora dels guals de vianants

4.

Millora de l’accessibilitat a les parts altes de la ciutat

5.

Camins escolars

6.

Estudi i implantació d’un pla de senyalització orientativa pel vianant

7.

Implantació de semàfors sonors i amb comptadors de temps

8.

Regulació als semàfors del temps de verd dels vianants

9.

Pla d’eliminació de pilones

10. Modificació de les ordenances per a una correcta regulació de les
terrasses de bar

VIANANTS

4. Propostes

VIANANTS

4. Propostes

VIANANTS

Aportacions del debat ciutadà
 Acord en l’eliminació d’elements de la via pública, en el cas de les pilones caldria implementar
mesures i fer més visible la prioritat dels vianants sobre els vehicles
Es preveuen mesures per evitar la indisciplina en l’aparcament i tant la policia com l’Ajuntament prendran
altres accions en cas que sigui necessari per tal de protegir als vianants.

 Manca d’itineraris accessibles, especialment als barris perifèrics
El PMU preveu inversions per millorar l’accessibilitat i fer itineraris més accessibles pels vianants.

 L’Ajuntament ha d’actuar amb rigor per fer complir la normativa d’ocupació de la via pública
Per aquest motiu s’ha redactat una nova ordenança que reguli les terrasses del bar.

 Ampliació del temps de pas de vianants als semàfors
En algunes cruïlles és possible ampliar el temps de verd, en tot cas aquest ha de ser suficient perquè les
persones puguin creuar amb seguretat.

X

Tots els passos de vianants es facin de ressalt i fer accessibles els que no ho són
No es considera necessari fer-los tots, però sí que compleixin amb uns criteris de disseny adients.

 Acord amb els projectes de camins escolars, inclús portar a terme altres mesures de reducció
de la velocitat

 Ubicació de noves escales mecàniques/ascensors: analitzar en funció de la densitat i edat de la
població, pendent, pols generadors/atractors de mobilitat, etc.
 Accés per vianants i bicicletes al Polígon Industrial del Bosc Llarg
S’estudiarà la millora de l’accés per a vianants i bicicletes en aquest àmbit.

4. Propostes

BICICLETES

4. Propostes
 Propostes
1.

Ampliar i millorar la connectivitat de la xarxa de vies ciclistes i els
punts de conflicte detectats

2.

Ampliar els espais d'aparcament a la ciutat

3.

Directrius per al disseny de vies ciclistes a les interseccions

4.

Creació d'una xarxa de vianants i carril bici integrada amb els
municipis veïns

5.

Campanyes de conducció eficient i segura en bicicleta

6.

Difusió d’una xarxa integral de bicis

7.

Accessibilitat de les bicicletes en zones amb escales

8.

Creació d'un sistema de bici pública

9.

Regulació de l'ús de la bicicleta mitjançant les ordenances
municipals

BICICLETES

4. Propostes

BICICLETES

4. Propostes

BICICLETES

Aportacions del debat ciutadà
 El model plantejat és adient pels condicionants estructurals de la ciutat, que no permeten
disposar d’una xarxa ciclista segregada

 Dubtes en la convivència cotxe-vianants-bicicleta atès que es pot produir un augment de la
inseguretat i accidentalitat: fer campanyes i millores en la senyalització
La conscienciació, el civisme, la informació i la senyalització seran aspectes clau a desenvolupar.

 Fer una prova pilot
El projecte de les superilles es farà per fases i es realitzarà una prova pilot.

 Es demana: eliminar els carrils bici de la vorera, desenvolupar campanyes informatives, millorar
la senyalització, supervisar, vigilar i sancionar, crear un registre municipal de bicicletes, millorar
les connexions i accessos, Bicing, més aparcaments
S’evitarà implantar vies ciclistes a les voreres, s’augmentarà informació i aspectes com l’excés de velocitat i
s’estudiarà implantar un biciregistre metropolità, es contempla la millora de les connexions amb els
municipis veïns, estudiar la implantació d’un sistema de bicicleta pública metropolità.

X

Altres demandes: ampliar horaris d’obertura d’accés al riu i fer un pont sobre el riu
No estan contemplades dins del PMU, però són aspectes que l’Ajuntament tindrà en compte.
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4. Propostes
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 Propostes
1.

Adaptació de la xarxa de transp. públic en superfície a les superilles

2.

Directrius per la millora de l’accessibilitat a les parades d’autobús

3.

Actuacions de millora a les parades d'autobús de major demanda

4.

Millora de la informació estàtica a les marquesines

5.

Millora de la informació dinàmica a les parades d’autobús, estacions
de metro i equipaments

6.

Millora de la informació a bord dels autobusos mitjançant pantalles

7.

Foment de vehicles sostenibles a la xarxa de trans. públic en sup.

8.

Directrius per al disseny de passos de vianants de ressalt i adaptació
en vies amb circulació d’autobusos

9.

Ampliació de la capacitat a les parades de taxi de la ciutat

10. Creació de carrils bus
11. Estudi de millora de la connectivitat en transp. públic al Recinte
Torribera
12. Fusió de les línies B30 i B31 per millorar la freqüència
13. Senyalització d'àrees d’intercanvi de parades d’autobús
14. Instal·lació de parades dobles
15. Mesures per evitar l’aparcament en doble fila de l’avinguda Pallaresa, sentit Mataró, entre
l’avinguda Francesc Macià i Balears
16. Construcció d’una plataforma reservada de bus pel marge esquerre del Besòs

5. Propostes

TRANSPORT PÚBLIC

4. Propostes

TRANSPORT PÚBLIC

Aportacions del debat ciutadà
 La gran part dels assistents, considera que no s’hauria de traslladar el pas de l’autobús de l’av.
Generalitat cap a l’av. Santa Coloma atès que es perdria connectivitat amb el metro i es
saturaria l’av. de Santa Coloma

 Modificar el traçat de les línies 81, 83 i 30 fins al final del carrer Garcilaso de la Vega
Es comentarà amb l’empresa operadora del servei.

X

Bus llançadora des del metro Singuerlín cap als barris de muntanya
Es continuarà millorant el servei cap als barris amb pendent elevat a partir d’actuacions com, per exemple,
la fusió de les línies B30 i B31.

 Millora de la connectivitat amb altres municipis de l’entorn
S’estudiarà conjuntament amb l’AMB i l’operador del servei de bus metropolità al Barcelonès Nord.

 Ampliar el nombre de marquesines i millorar la informació i la seva visibilitat
El PMU inclou la millora de la informació estàtica a les marquesines, alhora es treballarà per millorar la
visibilitat i la il·luminació de les mateixes, així com ubicar noves marquesines sempre i quan sigui possible.

 Ampliar les parades amb plataformes d’accés
Es desenvoluparà una segona fase d’instal·lació de plataformes d’embarcament a les parades amb major
demanda, amb problemes d’accessibilitat i/o que presentin problemes d’indisciplina en l’estacionament.

X

Servei de bus directe a Can Ruti
Es considera que el servei és adequat atès que hi ha 2 línies per arribar fins a Can Ruti: la B27 (cada 10
minuts) i la B19 (cada 15 minuts).
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 Propostes
1.

Xarxa integrada de vehicles pesants amb els municipis de la rodalia orientada a l’accés a
Polígons i zones industrials

2.

Directrius per a la implantació de les zones de càrrega i descàrrega

3.

Desenvolupar propostes d’actuació orientades a redefinir el sistema de transport urbà de
mercaderies

SENYALITZACIÓ VERTICAL

2,5 m

(mín. 1,8 m)

VORERA

Gual
existent

Preferentment ≥ 15 m (per sota de 12m: risc de mala adaptació dels vehicles)
SENTIT DE CIRCULACIÓ

4. Propostes

MERCADERIES

Aportacions del debat ciutadà
 Revisar els horaris de la càrrega i descàrrega, especialment a primera hora del matí (6:00h)
perquè suposa una gran molèstia per al descans del veïns

 Manteniment o ampliació dels espais destinats a C/D per afavorir la feina als transportistes
 Que les zones de C/D siguin respectades, de manera que no siguin envaïdes per altres usuaris
El PMU incorpora aquestes aportacions i, en tot cas, el desenvolupament de les superilles haurà de preveure
mesures per tal de garantir que les operacions de càrrega i descàrrega s’efectuïn adequadament i sense
perjudici de la resta de modes de transport.

