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D’acord amb la diagnosi realitzada, s’han detectat una sèrie de problemes, tant des del punt
de vista de la mobilitat com de l’aparcament, sobre els que es plantejaran les propostes
d’actuació que possibilitin la seva resolució. Aquestes solucions estan sustentades en
diferents eines i directrius d’actuació habituals en l’enginyeria de trànsit (jerarquia viària,
elements de pacificació del trànsit, etc..).

A continuació s’exposen aquestes propostes, en funció de les prioritats considerades (major
risc d’accidents, saturació de vianants i vehicles, complexitat urbanística, ....).

Utilització abusiva del vehicle privat:
potenciació mitjans de transport alternatius,
jerarquia viària, gestió de l’estacionament en
destinació.

Diagnosi
Directrius
i Eines

Problemes

 Seguretat
Vial:
Semàfors,
rotondes,
elevacions de calçada, circulació en zig-zag,
circulació discontínua, sentits únics.
 Oferta insuficient per a vianant
bicicletes: Nova distribució de l’espai viari

Propostes

i

Desenvolupament
Urbanístic

Zona
Urbanitzada

 Accidents

Priorització

 Oferta insuficient pel vianant
 Saturació de vehicles.
 Oportunitat urbanística
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I- EL VEHICLE PRIVAT
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1. DIRECTRIUS D’ACTUACIÓ
Abans d’aprofundir en la formulació de propostes que es plantegen, s’exposen de forma
genèrica les directrius d’actuació que s’han tingut en compte a l’hora de formular-les.
Aquestes directrius tenen com a objectiu aconseguir una mobilitat sostenible i segura pel
poble.

En concret, i per a definir el nou esquema de circulació de vehicles es parteix del següent:

⇒

Que els carrers, que per la seva morfologia, són els més preparats per a la circulació

de vehicles configuraran una xarxa bàsica (jerarquització viària), que permeti la
connexió entre les diferents zones del poble i d’aquest amb l’exterior.

⇒

Que el sentit únic, des de la perspectiva de la seguretat vial, és més adient que el

doble sentit, principalment a les vies locals. A partir d’aquí es defineix un Pla de sentits
únics que possibilita un augment de la seguretat vial i de l’espai destinat a vianants i
aparcament.

⇒

Que la solució dels punts de conflicte (Pla de Resolució de cruïlles), derivats de

l’esquema de circulació, tant a curt com a mig termini, serà determinada per la intensitat
de vehicles i vianants prevista i per la morfologia de la cruïlla.

⇒

Que la rotonda, si es disposa d’espai i el nivell de trànsit ho permet, constitueix un

bon element per a millorar la seguretat a les cruïlles i regular els moviments, actuant al
mateix temps com a regulador de la velocitat (pacificació del trànsit).
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1.1. Jerarquització i classificació viària
El viari de la ciutat no constitueix una trama homogènia de carrers de similars característiques
ni en quan a la seva morfologia ni en quan al seu ús. Les vies amples i de major continuïtat, en
general, estan més preparades per acollir el trànsit de vehicles, mentre que altres, ja sigui per la
seva estructura o pel tipus d’activitat que es localitza en elles, tenen un caràcter més cívic on
adquireix molta més rellevància el vianant. Distingir la diferent funcionalitat de les vies és, per
tant, molt important per aconseguir una mobilitat sostenible, essent els objectius perseguits
amb la classificació viària els següents:



Evitar el creixement no sostenible del trànsit privat al concentrar la circulació de
vehicles en uns determinats carrers (“carrers de passar”). En cas de saturació de la
xarxa així definida (bàsica) s’han d’establir mecanismes per a que vies de caire més local
i menys preparades no es converteixin en les vies alternatives per a circular en vehicle
privat.



Establir mesures de pacificació per tal d'evitar un excés de velocitat a vies amb poc
trànsit. Passos de vianants i plataformes elevades afavoreixen una baixa velocitat de
circulació a vies de caire més local.



Reduir la contaminació acústica a la majoria de carrers. S’ha demostrat que a baixos
nivells de trànsit, petites disminucions provoquen un notable descens del nivell sonor. Pel
contrari, a vies amb un trànsit elevat, un increment és poc perceptible pel que fa al soroll.
Tanmateix, es pot concentrar la utilització de l’asfalt sonoreductor a un menor nombre de
vies.
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Relació entre intensitat de trànsit i soroll
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En concret, es distingeix entre les vies de passar, xarxa per on es canalitza el trànsit de
vehicles (relacions dels diferents barris entre si i amb l’exterior) i les vies d’estar, vies
destinades al trànsit de destinació i on la distribució de l’espai vial prioritzaria al vianant.
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1.2. Pla de sentits únics i prohibició de girs a l'esquerra
Tal i com s'ha comentat, sempre que sigui factible es considera que els carrers han d’ésser
d’un únic sentit de circulació, ja que el doble sentit de circulació presenta els següents
problemes:

-

Excés de velocitat al ser més ampli l'espai destinat a la circulació de vehicles.

-

Desaprofitament de l’espai, ja que un dels sentits de circulació pot ser utilitzat
per augmentar la amplitud de les voreres o l’espai d’aparcament.

-

Potencia l’estacionament il·legal. Les vies amb més d’un carril de circulació
augmenten les possibilitats d’estacionament il·legal, fonamentalment, en doble fila.

-

Augment dels punts de conflicte a les cruïlles. Els sentits únics determinen una
disminució dels punts de conflicte en les interseccions.
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1.3. Pla de resolució de cruïlles i semaforització
La millor solució per a regular una cruïlla vindrà determinada pel volum de trànsit en hora punta,
per l’espai disponible i per la disposició de carrils. A la gràfica que s'exposa a continuació es
mostra a grans trets, els nivells de saturació (màxim i mínim) en funció del tipus de regulació de
la cruïlla.
SATURACIÓ EN FUNCIÓ DEL TIPUS DE
REGULACIÓ DE LA CRUÏLLA
60000
55000

Veh./dia de la cruïlla

50000
45000

Prioritat

40000

Rotonda

35000

Semàforica 2
fases

30000

Semàforica 3
fases

25000

Semàforica 4
fases

20000
15000
10000
2

3

4

5

6

7

8

Nombre de carrils d'accés

Font: DOYMO

De la gràfica anterior es desprenen les següents conclusions:
− A partir de 11.000 veh./dia determinades cruïlles necessiten d’algun tipus de regulació.
− Una cruïlla semaforitzada amb només 2 fases (sentits únics o prohibició de girs a
l’esquerra) és gairebé sempre l’opció que dóna més capacitat.
− En el cas de necessitar 3 fases, la rotonda pot ésser igual de competitiva (fins a 25.00030.000 veh./dia)
Tot i això, es necessita un estudi de detall per a concretar el millor tipus de regulació. Des del
punt de vista dels vianants, a partir de 100 vianants/hora i 1.000 veh./hora (aproximadament
10.000 veh./dia) s’aconsella la implantació d’una regulació semafòrica que protegeixi el pas
dels vianants. En el cas de vies de doble sentit de circulació es poden implantar refugis,
comptant-se d’aquesta forma només un únic sentit.
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CRITERI PER LA SEMAFORITZACIÓ
D’ENCREUAMENTS DE VIANANTS

Vehicles / hora

1500

1000

600
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100
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200

Font: CETUR, 1985

1.4. Pla de rotondes
Els principals punts de conflicte, tant des del punt de vista de la saturació com de la
seguretat vial es produeixen a les cruïlles. Són especialment conflictives les interseccions de
dues vies bàsiques. En aquest sentit, com a criteri general es proposa, sempre que hi hagi
espai suficient, la implantació de rotondes en detriment d’altres tipus de regulació
(semafòrica o amb prioritat), en base als següents motius:
-

Constitueix un element efectiu de limitació de la velocitat. Amb la regulació
semafòrica, en el cas d'incompliment els efectes derivats d'una possible col·lisió són més
greus.

-

Disminueixen els punts de conflicte respecte a una cruïlla tipus.
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-

Permet un trànsit fluid. Amb nivells de trànsit equilibrats i no elevats s'eviten
demores innecessàries. Una rotonda, des del punt de vista de la saturació, és
clarament competitiva respecte a una cruïlla semaforitzada quan conflueixen carrers
amb doble sentit de circulació. En aquests casos, una cruïlla semaforitzada necessita
un elevat nombre de fases, si permet tots els moviments, essent, per tant necessari
un cicle llarg i produint-se una pèrdua de temps elevada pel gran nombre de fases
existents.

-

Mínim cost de manteniment. Encara que el cost d'inversió, depenent del tipus de
rotonda a implantar, pot ser elevat, el cost de manteniment és molt reduït.

El diàmetre exterior mínim de les rotondes s'hauria de situar en 22 metres, per a permetre el gir
a l’esquerra d’un vehicle pesant (longitud 12 m).

Ø
22

Ø4 m

m
Ø8 m

De la mateixa forma, una rotonda urbana tampoc hauria de tenir un diàmetre superior als 36
metres per a evitar itineraris massa llargs pels vianants, tal i com es pot observar als gràfics
següents.
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Rotonda de 25 metres de diàmetre
exterior
Longitud: 44 metres
Velocitat vianant: 1 m/seg.
Temps de recorregut: 44 seg.
Alternativa amb cruïlla convencional
Longitud: 35 metres
Velocitat vianant: 1 m/seg.
Temps de recorregut: 35 seg.
Augment

d’àrea

disponible

pel

vianant: 56,6 m2

Rotonda de 40 metres de diàmetre
exterior
Longitud: 68 metres
Velocitat vianant: 1 m/seg.
Temps de recorregut: 68 seg.
Alternativa amb cruïlla convencional
Longitud: 50 metres
Velocitat vianant: 1 m/seg.
Temps de recorregut: 50 seg.
Augment

d’àrea

disponible

pel

vianant: 178,6 m2
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Rotonda de 55 metres de exterior

-

Longitud: 91 metres

-

Velocitat vianant: 1 m/seg.

-

Temps de recorregut: 91 seg.

Alternativa amb cruïlla convencional

-

Longitud: 65 metres

-

Velocitat vianant: 1 m/seg.

-

Temps de recorregut: 65 seg.

-

Augment d’àrea disponible pel vianant:
405 m

1.5. Elements limitadors de la velocitat
A les vies de caire local, a més de les rotondes, existeixen diferents elements limitadors de
velocitat en funció de la major o menor complexitat urbanística o la major o menor efectivitat.
A continuació es desenvolupen les característiques, avantatges i inconvenients de cada tipus
d’element limitador de velocitat.
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TIPUS
1. Manteniment de la prioritat
a la dreta

-Trams excessivament llargs

2.Sentits de circulació
concurrents

- Altres problemes d’accessibilitat (carrers sense sortida, accés a
espais específics com pàrkings, pas de transport públic, etc.)

3. Paviments especials

-Per si sol és poc efectiu com a limitador de la velocitat

4. Desviació de l’eix de la
trajectòria
4.1. Amb aparcament
4.2. Amb mobiliari urbà

-

- Zones 30 excessivament amplies que poden fer
extremadament complex l’accés al seu interior

-Alguns poden ser sorollosos
4.1. Inexistència d’aparcament o poc utilitzat
4.2. Una aplicació generalitzada exigeix una important actuació
urbanística amb un cost elevat

5. Elevacions de la calçada (*)
5.1. Pas de vianants elevat
5.2. Cruïlla elevada

+

QUAN ES DESACONSELLA

EFECTIVITAT

COMPLEXITAT TÈCNI CO URBANÍSTICA

-

5.1. i 5.2. Quan el transport públic/vehicles pesants passen amb
freqüència.

5.3. Coixí Berlinès

6. Rotondes

Quan el diàmetre inferior sigui a 22 m.

+

(*) Excepcionalment es poden posar bandes sonores sempre i quan quedin lluny dels habitatges (no afecti el soroll)
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II- ELS VIANANTS
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1. DIRECTRIUS D’ACTUACIÓ
1.1. Espai mínim pel vianant
Pel que fa a l’oferta de vianants, es proposa una vorera útil mínima compresa entre 1,5
i 2 metres que tal i com s’ha indicat a la diagnosi és l’espai mínim per permetre més d’una
persona caminant, persones amb carrets de la compra, cotxes de nens, paraigües, etc.,
elements que incrementen la necessitat d’espai per a circular. A les noves zones de
desenvolupament urbanístic el mínim hauria de situar-se en 2 metres i a més s’hauria d’afegir
un espai per a la implantació de mobiliari urbà i arbrat.
Per tant, tots els carrers de menys de 6-7 m haurien d’ésser de prioritat per a vianants, sense
distingir l’espai de la vorera de la calçada, i en els de menys de 8-9 m no s’hauria d’autoritzar
l'aparcament.
A continuació es fa una descripció dels diferents tipus de zones que configuren els carrers
d’estar, carrers destinats de forma prioritària als vianants.

1.2. Tipologies d’espais destinats al vianant
A/ Zona de vianants
S’inclouen dins d’aquesta tipologia de zona aquells carrers que, per la seva importància en els
desplaçaments de vianants dins del poble o, pel seu atractiu terciari o comercial, cal destinar de
manera prioritària als vianants, restringit al màxim l’accés de vehicles (només residents i
serveis).
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B/ Zona de prioritat per a vianants
En aquest tipus de zones s’inclouen aquells carrers de caire local que, per la seva morfologia,
no permeten l’existència de l’espai mínim de vorera imprescindible per a garantir seguretat i
comoditat als vianants (amplada entre façanes inferior a 6-7 metres) però el seu atractiu
comercial, i conseqüent trànsit de vianants, no es suficientment important com per a restringir
de forma significativa l’accés de vehicles. Es proposa una calçada única on el vianant tindrà
prioritat i on podran circular tot tipus de vehicles, excepte pesants de més de 3,5 Tn. Per a
evitar conflictes entre vianants i vehicles es proposa l’existència de sentits de circulació
concurrents que evitin el trànsit de pas per aquestes vies. L’aparcament és excepcional i
s’haurà de senyalitzar de forma específica. Per a evitar l’estacionament il·legal s’haurà
d’implantar mobiliari urbà que també podrà ser utilitzat per a evitar l’excés de velocitat
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C/ Zona 30

Inclou la resta de carrers de la xarxa local que no es converteixen en zona de vianants o de
prioritat de vianants. Per aconseguir que es compleixi aquest límit de velocitat, es pot utilitzar
com ja s’ha indicat, l’aparcament en Zig Zag (desviació de l’eix de la trajectòria). No cal
senyalització específica de l’aparcament, indicant-se només els espais no permesos. En
aquest tipus de zones l’amplada del carrer permet la segregació vorera-calçada.

Es proposa la localització de l’estacionament al costat contrari al d’entrada dels vehicles que
venen pel carrer perpendicular, permetent d’aquesta forma una major visibilitat a la cruïlla.
D’altra banda la localització a aquest costat, permet una major maniobrabilitat en el gir. Per
últim, si es segueix aquest criteri en una trama ortogonal es produeix una alternança de
l’estacionament, produint l’efecte zig-zag que determina una limitació de la velocitat.
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1.3. Millora de l’itinerari per a vianants
Per a millorar els recorreguts de vianants, es proposa augmentar el nombre de passos de
vianants. En aquest sentit, a les vies d’estar es proposa que hi hagi, com a mínim, un pas
de vianants als quatre costats de la cruïlla. En el cas de les vies de passar s’hauria de
garantir el pas de vianants com a mínim cada 150 metres.
D’altra banda, amb l’objecte de facilitar la circulació de vianants i millorar l’accessibilitat de
les persones amb mobilitat reduïda es proposen rampes i rebaixos de les voreres a tots
els passos de vianants que es mantinguin a nivell de calçada, tal i com estableix el
“Codi d’Accessibilitat de la Generalitat de Catalunya de supressió de barreres
arquitectòniques".
A més d’aquestes recomanacions, cal tenir presents totes les propostes que es van formular
a l’estudi de Camí Escolar d’octubre de 2006, on es van analitzar els centres escolars de la
població amb alumnes de 5è i 6è de Primària i alumnes de Secundària. A continuació es
presenten les propostes més específiques dels itineraris escolars, i que no han estat
contemplades a la resta d’apartats d’aquest document tot i que si s’han comptabilitzat a la
taula de costos:
Traslladar la parada dels autobusos, existent a prop dels centres, just a la vorera contraria
on existeix actualment, ampliant aquesta vorera, i instal·lant la marquesina que hi ha a l’altra
banda. D’aquesta manera, s’aconsegueix fer més segur l’encotxament i desencotxament de
l’alumnat. (Aquesta proposta no s’ha valorat econòmicament ja que no és una implantació
sinó un desplaçament).
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•

En aquest mateix tram, el pas de vianants entre l’illeta de la parada d’autobús i la
vorera de l’Av. Pere Barnils, caldria repintar-lo, ja que actualment la pintura està molt
deteriorada.

Pla de Mobilitat Urbana a Centelles

21

III- LES BICICLETES
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1. LA MOBILITAT DE BICICLETES
És inqüestionable que des del 1992 s’ha produït un increment espectacular en la venda de
bicicletes al nostre país i que cada cop hi ha un major nombre de ciutadans que valoren
positivament els avantatges de la bicicleta com a mitjà per a desplaçar-se d’una forma
còmoda, agradable, econòmica i saludable. No és menys cert que, al mateix temps,
l’hegemonia del cotxe dintre de les nostres ciutats, ha donat lloc a una concepció de l’espai
viari adaptada sobretot al trànsit motoritzat, amb una regulació molt desfavorable tant pel
vianant com per al ciclista, amb els consegüents problemes de seguretat.
A la xarxa local (vies d’estar) la bicicleta no ha de tenir problemes de seguretat, ja que, d'una
banda, les zones de prioritat pels vianants es caracteritzen per prioritzar la mobilitat de vianants
i, per tant, es garanteix la coexistència amb la resta de vehicles. D'altra banda, a les zones 30
podrien circular tranquil·lament per la calçada, ja que el decalatge entre la velocitat del ciclista i
del vehicle (màxim 30 Km/h) permet garantir, també, la seva seguretat amb aquells.
Per tant, únicament es considera necessari establir una oferta viària específica pel
ciclista a aquelles vies de la xarxa bàsica on el decalatge de velocitat de circulació entre
vehicles i bicicletes pot provocar problemes de seguretat. No obstant, sempre que sigui
possible, es proposarà un itinerari alternatiu per la xarxa local abans que definir-ho per la via de
passar.

A continuació es detallen els diferents tipus d’oferta per a ciclistes i les seves dimensions
aproximades:
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Carril-bici: Es localitza a la calçada,
separat de la circulació de vehicles
mitjançant una línia marcada a terra, un
recobriment especial de sòl o un petit
desnivell en relació amb la calçada. No
s’aconsella carril-bici bidireccional.

Pista-bici:

Es

troba

separada

físicament de la calçada (com a
mínim 50 cm) i de la vorera per un
element segregador (mobiliari urbà,
vegetació, aparcament, banda prou
ampla, etc.).

Vorera-bici: És un carril-bici situat a la
vorera, separat de l’espai destinant als
vianants mitjançant una línia marcada a
terra, o un altre element diferenciador.
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CARRIL-BICI

P IS TA-BICI

(&)

Mateix
s entit
v ehic les

Sentit
Inv ers
v ehic les

Unidirec c ional

Bidirec c ional

GE NE RA LITA T 1996 (1)
M OP U 1984 (2)

1,7-2
2

2,2-2,6

2
1.9

3-3,5
3

FOM E NTO 1996 (3)

1-2

1,75-2

1,75-2,5

(* )

V ORERA-BICI
UniBidirec c ional direc c ional

1,75-2,5

2,75-3,5

(*) L'es pai per a la c irc ulac ió ha d'es tar c omprès entre 3 i 3,5 metres
(&) No es c ons idera l'es pai de l'element s egregador.
(1) Dos s ier tèc nic de s eguretat v iària "Els c ic lis tes " de l'ins titut de Seguretat V ial
(2) La Calle. Dis eño para peatones y c ic lis tes
(3) La bic ic leta en la c iudad

Sempre que sigui possible es proposarà la pista-bici, ja que aquest tipus d’infraestructura és el
que més protegeix al ciclista dels vehicles i al vianant dels ciclistes, a més d’assegurar una
major comoditat de l’itinerari.
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IV- ACTUACIONS PREVISTES
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El Consistori ha previst una sèrie d’actuacions urbanístiques que incidiran en la mobilitat de la
població, aquestes són les següents:

-

Modificació Puntual 17 (c. Sant Martí, 18). Aquesta actuació representa la construcció
de 39 habitatges, entre els carrers Torras i Bages, Teixidors, Sant Martí i Indústria.

-

Sector XII (c. Aiguafreda / industrial la Gavarra). Es troba en fase d’execució. Es situa
al sud de la població i connecta el carrer Aiguafreda amb el polígon industrial de la
Gavarra: Està delimitat per la via de tren, la pl. de l’Electra, el Camí de la Llavina i pel c.
Onze de Setembre. Aquesta nova zona donarà continuïtat des del nucli cap al polígon
industrial de la Gavarra. Aquest nou sector disposarà d’una part industrial de 39.500 m2
de sostre industrial i 8.200 m2 de sostre residencial. En aquest àmbit hi haurà una zona
verda, una zona d’equipaments on s’hi ubicarà la futura piscina coberta, habitatges de
protecció pública, amb les places d’aparcament corresponents, així com també la zona
industrial. Pel què fa al tema del viari aquest es resol amb el nou pont de les Bruixes
que permet unir el sector de la zona esportiva amb una nova zona de creixement
urbà, industrial i residencial.

-

Modificació Puntual 22 (c. Sant Martí, cantonada c. Teixidors). Aquesta actuació es
localitza al costat de la MP17 i representa la construcció de 18 habitatges.

-

Modificació Puntual 20 (cantonada la Farinera c. Estació / c. Ildefons Cerdà). Igual
que les dues actuacions anteriors aquesta suposa la creació de 51 habitatges nous.
Amb aquesta nova urbanització s’hauran d’adequar les voreres del tram d’Ildefons
Cerdà, que actualment presenten unes dimensions inferiors als mínims necessaris.
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-

Clau 16 GMB (Can Sopes). Aquesta actuació s’ubica a la zona coneguda com a Can
Sopes, delimitada per la Ronda Roureda, aquest espai es continu a l’actual zona urbana
per tant té una clara voluntat de creixement de la zona urbana, es preveu la construcció
de 200 nous habitatges.

-

Sector IV Ponent àmbit 2. Aquest sector es localitza a l’espai del Marsó Vell, entre l’Av.
de les Escoles i la Rambla del Camp de l’Aigua, en aquest espai s’hi estan construint 90
habitatges, d’aquesta manera es consolida com a residencial l’espai que hi havia entre
l’Avinguda de les Escoles i el c. Galejadors.

A/ Residencial
Pel que fa a l’ús residencial, i considerant un rati de 7 desplaçaments per habitatge,
obtindrem que es generaran 3.486 nous viatges diaris.

B/ Industrial
Pel que fa a l’ús industrial, s’ha considerat un rati de 5 desplaçaments/dia per cada 100 m2,
que aplicat a les previsions de creixement observades, comporten la realització
d’aproximadament 1.975 nous desplaçaments/dia .
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Tenint en compte el trànsit actual i la nova xarxa viària prevista (eix Pont de les Bruixes – Av.
Rodolf Batlle – Pg. Sant Feliu) aquests nous viatges podran ser assumits sense problemes.

Al plànol nº 1 es grafien les actuacions mencionades.
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V- PROPOSTES D’ACTUACIÓ PER LA
MOBILITAT EN VEHICLE PRIVAT
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1. PROPOSTA D’ESQUEMA DE TRÁNSIT
Es proposa un canvi substancial a la xarxa bàsica del municipi, passant d’un esquema de vies
que travessen el Nucli Central de la població, en la majoria dels casos es tracta de carrers no
preparats, a un altre sustentat en una via perimetral al nucli des de la que es realitzen itineraris
d’aproximació a les diferents parts d’aquest. El canvi més important és la pèrdua de
funcionalitat de l’eix format pels carrers Marqués de Peñaplata, Anselm Clavé, Passeig, Nou i
Socós.
L’esquema viari seria el següent:

A/ Accessos i vies interurbanes
Es mantenen els mateixos accessos que a la situació actual. La velocitat màxima de
circulació permesa es planteja mantenir-la en 50 km/h.

♦ Ctra. de Vic a Sant Feliu de Codines (C-1413).
♦ Entrada a l’Autovia de Vic a Barcelona (C-17).
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B/ Ronda distribuïdora
És la via que connecta els accessos amb les diferents zones del Nucli i canalitza la major
part del trànsit del municipi. La velocitat màxima permesa en aquesta via seria de 50 km/h.
Es proposa que aquesta Ronda connecti els següents carrers: Passeig de Sant Feliu, darrer
tram del c. Jesús, c. Unió Europea, c. Hostalets, Av. Ildefons Cerdà, Ronda dels Esports, c.
Josep Falgueras, c. Pont de les Bruixes, c. Camí de la Llavina, nou vial paral·lel al Camí de
la Llavina i Av. Rodolf Batlle.
A part de la Ronda cal indicar que és bàsica la connexió de la Ronda amb l’aparcament dels
Horts de Cal Comte, aquesta s’efectua per l’Av. Ildefons Cerdà fins a la Plaça dels Àngels i
des d’allà per la Ronda de les Tàpies, per on també es surt de l’aparcament fins als carrers
Sant Josep i Castell del Fitó que condueixen de nou a la Ronda.
Per a garantir la funcionalitat d’aquesta ronda és necessari:
•

Garantir la bona connexió entre Av. Rodolf Batlle, c. Girona, Camí de la Llavina,
c. Pont de les Bruixes i Josep Falgueras.

•

Redissenyar la cruïlla entre la Ronda dels Esports i el c. Castell del Fitó.

•

Millorar el Pont del c. Jesús.

•

Creació de rotondes a Rodolf Batlle i Passeig Sant Feliu

C/ Vies d’estar
La resta de vies no incloses en cap categoria anterior són les que s’anomenen vies d’estar, es
caracteritzen per un trànsit reduït i perquè la seva funció bàsica és de destinació, registrant una
intensitat de trànsit inferior als 2.000 veh./dia, factor que comporta un nivell de contaminació
acústica baix.

A totes aquestes vies es proposa limitar la velocitat a 30 km/h, exceptuant les vies de prioritat
per vianants on la limitació seria de 20 km/h. Es proposa que totes aquestes vies siguin de
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sentit únic, exceptuant només carrers sense sortida, o altres casos que impliquin un important
problema d’accessibilitat.
Els canvis a l’esquema viari proposats són els següents:
•

El tram del Passeig Sant Feliu, que passa a ronda urbana. Donat que se li dóna una
funcionalitat més urbana a aquest tram de la carretera C-1413, per tal de millorar la
seguretat amb les connexions cap al nucli es proposa la construcció de 3 noves rotondes.
Una a la intersecció amb el carrer Jesús, és a dir al principi de la població pel nord, la
següent a l’alçada del carrer del Doctor Fortià i Solà, i la tercera al sud d’aquesta via, on
connecta amb l’Avinguda de Rodolf Batlle.

•

Nou eix format per l’Av. Rodolf Batlle, Camí de la Llavina, Pont de les Bruixes i Josep
Falgueres. En aquest nou eix est – oest de la població es proposa la construcció de dues
noves rotondes per facilitat les interseccions amb els carrers interns del nucli, aquestes
són a l’alçada del c. Tarragona i l’altra a la Ronda dels Esports.

•

A l’Avinguda Ildefons Cerdà, just a l’entrada del nucli. Es proposa regular aquesta
intersecció mitjançant una rotonda.

•

Ildefons Cerdà. Per tal de garantir la seguretat dels vianants en aquesta avinguda, es
proposa regular les interseccions mitjançant semàfors a l’alçada dels carrers Curtidors i
Sant Francesc.

Pel què fa a les vies locals, amb la implantació de sentits únics es proposen els següents
canvis:
•

Canvi sentit de circulació:
o C. Metal·lúrgia; C. Tarragona, últim tram; C. Mare de Déu de Montserrat i C. Rafael
Casanova, entre Puigsagordí i Sant Antoni Maria Claret.
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•

A més d’aquests canvis de sentits de circulació, es proposa la conversió en sentit
únic d’alguns carrers amb l’objectiu de guanyar espai tant pel vianant com per
l’aparcament:
o C. Sant Francesc Xavier; C. de Quer; Ronda dels Esports, entre Sant Francesc
Xavier i Castell del Fitó; C. Violetes; C. Ginesta; C. Clavells; C. Pompeu Fabra; C.
Castell del Fitó; Ronda Coromines; C. Sant Miquel dels Sants; C. Sant Josep; C.
Barcelona; C. Torras i Bages; C. Dr. Fortià i Solà; C. Mossèn Josep Ubach; Passeig;
Av. Escoles, tram després del Passeig; C. Puigsagordí; C. Antoni Gaudí; C. Moià; C.
Vinaròs; C. Miquel Bosch i Jover; C. Àngel Guimerà; Ctra. Banyeres; C.
Puigxoriguer; C. Montseny; C. Balenyà i Travessera Catalunya.

A continuació es presenta una proposta de secció per aquells carrers on es planteja la
conversió a carrer de sentit únic de circulació o bé la supressió d’un cordó d’estacionament per
tal de poder ampliar l’espai de vorera. Aquesta secció es pot aplicar a carrers com
Tagamanent, Mare de Déu de Montserrat, Joaquim Font Mariné o Sant Antoni Maria Claret.
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D/ Pla de sentits únics a Curt Termini
Per tal d’assolir l’esquema de mobilitat proposat a llarg termini es planteja un Pla de
Fases d’Actuació que possibiliti arribar-hi gradualment.
Així a Curt Termini es proposen les següents modificacions, que hauran d’acompanyar-se de la
senyalització vertical corresponent. A curt termini, no es contempla la urbanització dels carrers.
•

Els carrers on es preveu canviar el sentit de circulació són els següents:

Carrer Tarragona últim tram, c. Indústria darrer tram i c. Mare de Déu de Montserrat.
•

Els carrers que es proposa deixar en un únic sentit de circulació són els
següents:

Carrer Quer, Ronda dels Esports, entre Sant Francesc Xavier i Castell del Fitó, Violetes,
Ginesta, Clavells, Pompeu Fabra, Castell del Fitó, Sant Josep, Barcelona, Mossèn Josep
Ubach, Passeig, Av. Escoles, el tram després del Passeig, Puigsagordí, Antoni Gaudí, Moià,
Vinaròs, Miquel Bosch i Jover, Àngel Guimerà, Ctra. De Banyeres, Puigxoriguer, Montseny,
Balenyà i Travessera Catalunya.

Finalment per tal de millorar la seguretat a l’Avinguda Ildefons Cerdà, s’ha optat per instal·lar a
curt termini passos de vianants elevats, concretament a la intersecció amb els carrers
Metal·lúrgia i Sant Francesc Xavier, ambdós passos de vianants van acompanyats de la
senyalització corresponent, (P-15a, R-301 (30 Km/h) i S-13).

30
P-15a

Pla de Mobilitat Urbana a Centelles

R-301

S-13

35

2. PLA DE PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT
A la diagnosi s’ha observat que no hi ha problemes significatius de fluïdesa de trànsit i
accessibilitat. Els més importants ja han estat resolts amb l’esquema plantejat a l’apartat
anterior. En aquest capítol ens centrarem en elements de pacificació de trànsit, ja que cal
garantir la seguretat als carrers de Centelles.

Es planteja la implantació de passos de vianants elevats a totes les vies amb una mitjana
superior als 0,5 accidents/any i que no siguin vies d’accés o travessera d’una comarcal. A més
es proposen les següents actuacions:


C. Estació. Actualment només hi ha un pas de vianants en aquesta via davant de
l’estació de la Renfe i aquest no té una bona localització, per tant es proposa
desplaçar-lo més a prop de la intersecció amb el c. Marquès de Peñaplata.



C. Josep Anselm Clavé i c. Marquès de Peñaplata. Es proposa un canvi de secció
d’aquest eix de tal manera que amb la supressió d’aparcament i el canvi de jerarquia
viària s’augmentarà la seguretat de tot l’eix.



Ronda dels Esports. La conversió d’un tram a sentit únic simplificarà la cruïlla i el
risc d’accidents, així mateix es proposa la creació de dos passos de vianants elevats
a cada un dels extrems de la zona ocupada pels equipaments esportius.



Av. Ildefons Cerdà. Es proposa instal·lar dos semàfors per als vianants a l’alçada
dels carrers Curtidors i Sant Francesc Xavier.



Ronda Coromines. Es proposa la conversió a sentit únic i per tant es redueix el risc.

A més, la carretera C-1413 competència de la Diputació de Barcelona es planteja la
implantació de 3 noves rotondes.

D’altra banda a les vies interiors del municipi, llevat de les que ja es proposa que siguin per a
vianants o bé la ronda que és de 50 km/h, es proposa que passin a ser de velocitat màxima 30
km/h.
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VI- PROPOSTES D’ACTUACIÓ PER LA
MOBILITAT DE VIANANTS I
BICICLETES

Pla de Mobilitat Urbana a Centelles

37

1. ZONES DE VIANANTS
Actualment, la majoria de carrers disposa d’un trànsit reduït, inferior a 1.000 vehicles/dia, que a
priori pot ésser compatible amb la circulació de vianants detectada si convertim aquestes vies
en zones de vianants. Tal i com hem indicat a les directrius, es tracta d’un tipus de vies de més
fàcil gestió que les exclusivament de vianants.

Actualment i ha una sèrie de carrers per a vianants on només es permet el pas de vehicles de
veïns i serveis, aquests són la Plaça Major, St. Cristòfol, Santa Anna, Centre, Hospital, Mossèn
Joan Xandri, Plaça Vella i Estrangers, a més aquests carrers presenten un disseny de paviment
únic molt adequat.

Es proposa ampliar aquest eix als carrers Fortuny, Cases del Vapor, Vapor, el carrer Hospital
fins a Josep Anselm Clavé i Sant Antoni, per tal d’homogeneïtzar els diversos carrers es
proposa seguir amb el mateix disseny dels carrers anteriorment citats.

Pl. Mossèn Joan Xandri

C. Hospital

Per tal de poder dur a terme aquestes actuacions caldrà eliminar algunes places
d’aparcament, aquest és el cas dels carrers Hospital i Fortuny.

Pla de Mobilitat Urbana a Centelles

38

2. ZONES DE PRIORITAT PER A VIANANTS
Es proposa la conversió en zona de prioritat per a vianants de totes les vies del Nucli Urbà amb
una amplada entre façanes inferior als 7 metres, és a dir, a vies com Riumundé, Sant Joan, que
al mateix temps donen continuïtat a l’eix format pels carrers Nou i Socós; Collsuspina, i el tram
del carrer Jesús entre Josep Anselm Clavé i Puigsagordí.

Per seguir amb aquesta línia es proposa també la conversió en illa de vianants o zona de
prioritat de vianants de bona part dels carrers del centre, principalment l’eix de Marquès de
Peñaplata, Josep Anselm Clavé, Passeig, Nou, Socós i tots els carrers interiors entre la Plaça
Major i el carrer de l’Hospital.

Es proposa redissenyar el Passeig, ja que malgrat que al cantó est hi ha un ampli espai per als
vianants, a la banda oest, on s’hi localitzen alguns serveis, la vorera és clarament insuficient,
per tant es proposa paviment únic en aquest tram.
Aquestes actuacions caldrà acompanyar-les de la senyalització corresponent, és a dir el senyal
S-28, que indica que s’entra en un carrer residencial i amb prioritat per als vianants.

3. AMPLIACIONS DE VORERES
Tal i com ja es va indicar a la diagnosi, a Centelles hi ha un bon nombre de voreres amb una
amplada inferior a 2 metres. Només vies com l’Av. Ildefons Cerdà, Sant Ignasi de Loiola,
Jaume Guinovart, Ronda dels Esports, Sant Francesc, Hostalets, darrer tram de Castell del
Fitó, Ronda de les Tàpies, Sant Josep, Rodolf Batlle, Tarragona, Anselm Clavé, Dr. Fortià i
Solà, Indústria, Galejadors, Riumundé, darrer tram de Jesús i Travessera Catalunya
disposarien de voreres mitjanament acceptables (superiors a 1,5 metres).
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Com tant la implantació de zona de prioritat de vianants a un bon nombre de carrers com
l’ampliació de voreres suposa una inversió força important, en el plànol que mostrem a
continuació es detallen les actuacions prioritàries:


Conversió en zona de vianants de l’entorn de la Plaça Major i el c. Hospital.
Inclou els carrers Sant Antoni, Fortuny, Cases del Vapor, Vapor i el carrer Hospital
fins a Josep Anselm Clavé



Conversió en zona de prioritat per a vianants del Passeig, i els carrers Riumundé
(tram est – oest), Sant Joan, per seguir amb el disseny dels carrers Nou i Socós;
Collsuspina, i el tram del carrer Jesús entre Josep Anselm Clavé i Puigsagordí.



Ampliació de voreres inferiors a 1,5 metres. Aquestes actuacions es podran
realitzar amb la conversió de carrers de doble sentit de circulació a sentit únic, o amb
la supressió de places d’aparcament. Els carrers on es proposa ampliar voreres són
els següents: Antoni Gaudí, Vic, Rafael Casanova, Riumundé, Sant Joan, Mare de
Déu de Montserrat, Buenos Aires, Joaquim Font Mariné, Manlleu. En el cas dels
carrers Perelló, Josep Anselm Clavé, Marquès de Peñaplata, Sant Joan, Passeig i
Ildefons Cerdà s’ampliaran les voreres per la nova urbanització de la zona o bé pel
redisseny del carrer.

Proposta de conversió a sentit únic i ampliació vorera
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Proposta de nova ordenació dels carrers Josep Anselm Clavé i Marquès de Peñaplata

Per tal de seguir donant servei als establiments d’aquest eix, es preveu deixar dos espais per la
realització de les operacions de càrrega i descàrrega, un d’aquests espais abans del carrer
Hospital i l’altre abans del Passeig. A continuació es mostra la planta proposada:

Proposta de nova ordenació del Passeig

Es proposa redissenyar la cruïlla de la Ronda dels Esports amb el carrer Sant Francesc Xavier
ampliant l’espai de vorera, d’aquesta manera s’optimitzen els moviments dels vehicles
augmentant la seguretat per als vianants. A continuació es presenta la planta d’aquesta
proposta d’ordenació:
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Proposta nova ordenació de la cruïlla de la Ronda dels Esports amb St. Francesc Xavier

Cal destacar en aquest apartat la coincidència de les propostes que en el seu moment es van
formular a l’estudi del Camí Escolar a Centelles i que recollien una sèrie de propostes en
relació a la mobilitat dels vianants. A continuació es presenten aquelles que no s’han esmentat
en aquest document:

En el tram de l’Av. Pere Barnils, el pas de vianants entre l’illeta de la parada d’autobús i la
vorera de l’Av. Pere Barnils, caldria repintar-lo, ja que actualment la pintura està molt
deteriorada.
La vorera sud de l’Av. Pere Barnils és insuficient, malgrat tot, al no haver-hi cap gual o
habitatge en aquesta zona, l’ampliació d’aquesta vorera no es considera una actuació
prioritària.
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4. ITINERARIS PER A BICICLETES
La conversió de tot el municipi en zona 30 i les baixes intensitats de trànsit detectades,
permeten compatibilitzar el trànsit de vehicles amb el de vianants a tota la zona més compacta,
i per tant, a priori no seria necessari la realització d’una infraestructura específica per a les
bicicletes. No obstant, es podria crear un carril bici a la Ronda proposada, ja que en el tram del
Passeig de Sant Feliu ja existeix el carril bici i d’aquesta manera se li dóna continuïtat.
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VII- PROPOSTES D’ACTUACIÓ
EN APARCAMENT
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L’aparcament és un element regulador de la demanda en vehicle privat, per tant, un instrument
clau en la política de mobilitat que es vulgui desenvolupar. És imprescindible garantir
l’aparcament en origen (residents), i limitar-lo en destinació, però mantenint sempre
l’accessibilitat a les zones de més activitat, com a garantia del desenvolupament econòmic de
la població.
1. OFERTA FUTURA A CURT-MIG TERMINI
Per simular l’escenari a curt termini, pel que fa a la situació de l’aparcament, s’ha definit l’oferta
futura a partir de les actuacions proposades en matèria de mobilitat, que es tradueixen en una
reducció de l’oferta de places en calçada.
Així, es proposa la supressió de les places d’aparcament tant a les zones de vianants com a
determinats carrers on per tal d’ampliar voreres és necessària una reducció de l’oferta
d’aparcament. Aquest és el cas dels carrers Fortuny i darrer tram del carrer Hospital, en el cas
de conversió a zona de vianants.
Pel què fa a l’ampliació de voreres es redueix aparcament als carrers Ronda de les Tàpies
(tram nord-sud), Joaquim Font Mariné, Manlleu, Josep Anselm Clavé, Marquès de Peñaplata,
Vic, Rafael Casanova, Sant Antoni Maria Claret, Antoni Gaudí, i en el cas de Torras i Bages es
proposa una reordenació de l’estacionament per tal de reduir l’espai de calçada, de tal manera
que es proposa alternar l’estacionament en cordó i semibateria, tal i com es pot veure a les
imatges.
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Aquesta reducció d’estacionament en conjunt representa al voltant d’unes 200 places
d’estacionament. En principi aquesta reducció de places no hauria de suposar cap problema, ja
que tal com es va constatar a la diagnosi, a Centelles no hi ha dèficit d’aparcament actualment,
i d’altra banda, l’Ajuntament té previstes una sèrie d’actuacions en matèria d’aparcament:
ampliació de l’aparcament dels Horts de Cal Compte, de les 160 places actuals a 500 en total;
creació d’un nou espai d’aparcament a l’Av. F. Del Marsó, d’aproximadament 35 places.

Al plànol nº 3 s’observen aquestes actuacions.
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VIII. VALORACIÓ ECONÒMICA
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VALORACIÓ ECONÒMICA A CURT TERMINI
A continuació es presenta la taula de costos corresponent a les actuacions proposades a curt
termini:
PRESSUPOST ACTUACIONS A CURT TERMINI
ACTUACIÓ
UNITATS (m2, m, unitat) PREU UNITAT € COST €
Pas de vianants elevat
2
4.300
8.600,00
Senyal P-15a
4
215
860,00
Senyal R-301
4
215
860,00
Senyal S-13
4
215
860,00
Senyal R-400 (conversió carrer sentit únic)
39
215
8.385,00
Senyal R-101 (conversió carrer sentit únic)
40
215
8.600,00
TOTAL
28.165,00

VALORACIÓ ECONÒMICA DE LES ACTUACIONS PREVISTES A LLARG TERMINI
En el cas de la valoració econòmica de les actuacions previstes a llarg termini, cal fer alguns
aclariments; si bé la supressió de cordons d’estacionament per a l’ampliació de voreres està
comptabilitzada, la proposta d’ampliació de l’aparcament dels Horts de Cal Comte, no està
comptabilitzada ja que aquesta actuació passa per l’adquisició dels terrenys on s’ubica. Aclarit
aquest punt, a continuació es presenta la taula amb la valoració dels costos estimats de les
actuacions a llarg termini:

PRESSUPOST ACTUACIONS A LLARG TERMINI
ACTUACIÓ
UNITATS (m2, m, unitat) PREU UNITAT € COST €
Pas de vianants elevat
14
4.300,00
60.200,00
Ampliació de voreres
27120
110,00
2.983.200,00
Senyal P-15a
16
215,00
3.440,00
Senyal S-13
16
215,00
3.440,00
Senyal P-21
3
215,00
645,00
Rotondes
4825
108,00
521.100,00
Senyal panell porta d'entrada
12
505,00
6.060,00
Ronda distribuïdora
2000
860,00
1.720.000,00
Redisseny cruïlla Rda. Esports amb Castell del Fitó
426
110,00
46.860,00
Pont carrer Jesús
60
860,00
51.600,00
Senyal R-400 (conversió carrer sentit únic)
13
215,00
2.795,00
Senyal R-101 (conversió carrer sentit únic)
12
215,00
2.580,00
Semàfor en cruïlla (2 semàfors cotxes, 2 vianants)
32000
2,00
64.000,00
Conversió paviment únic
3915
180,00
704.700,00
Pintar passos de vianants
85
1,05
89,25
Carril bici a la ronda distribuïdora
2000
2,50
5.000,00
TOTAL
6.175.709,25
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IX. INDICADORS
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INDICADOR

RESULTAT

GLOBAL
1.4

Autocontenció en els desplaçaments(llocs treball municipi
ocupats per residents municipi * 100/ total llocs treball)

50%

VIANANTS
2.1 Prioritat per vianants (km prioritat per a vianants*100/total km xarxa viària)

3,77%

Amplada de les voreres (Dèficit accessibilitat, vorera de menys de 2m/
total km xarxa viària

74,55%

2.2

2.3 Espai viari per vianants (m2 destinats al vianant*100/m2 d'espai viari)

16,17%

BICICLETES
3.1 Km vies ciclistes/ 1.000 hab (km de carrils bici/total habitants)

110

VEHICLE PRIVAT
5.1 Índex de motorització (núm. Vehicles turismes/milers d'habitants)
5.4 Ocupació de la xarxa viària bàsica Suma (IMD tram*km tram)/ km xarxa bàsica
APARCAMENT
Cobertura aparcament per a residents (Nº places d'aparcament
6.1
per a residents/vehicles residents)
Aparcament en superfície (Nº de places d'aparcament
6.3
en superfície/nº turismes)
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82,48%
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X. PLÀNOLS
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