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1 Propostes participades d’actua

 

Les propostes d’actuacions que es descriuen a continuació, tenen com a
la mobilitat global del municipi
s’ha prioritzat aquelles que puguin tenir una major incidència en afavorir una mobilitat més 
sostenible al municipi i que alhora sigu
l’horitzó del pla (2011-2017
en el present document, i que s’han considerat com a punts febles en la diagnosi d’aquest 
estudi que seria convenient d’incorporar en la seva revisió futura. 

Les següents propostes d’actuacions s’agrupen jeràrquicament en les següents línies 
estratègiques:  

1. Mobilitat per a vianants

2. Mobilitat per a bicicletes

3. Mobilitat en transport 

4. Mobilitat en vehicle privat motoritzat 

5. Aparcament (11 accions).

6. Seguretat viària (4 accions).

7. Actuacions ambientals 

8. Accés a zones industrials i centres de treball 

9. Promoció, educació i sensibil

10. Creació i/o modificació de normatives existents 

11. Actuacions d’altres administracions 

 

Per a cada actuació es descriuen els següents camps d’informació: 

- Línia estratègica a la qu

- Títol de l’actuació. 

- Descripció. 

- Àmbit de l’actuació. 

- Autoritat responsable de portar

- Fase d’execució. 

- Cost de l’actuació. 

- Possibles fonts de finançament.

- Indicadors d’avaluació.
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participades d’actua ció de l’alternativa triada

Les propostes d’actuacions que es descriuen a continuació, tenen com a
a mobilitat global del municipi. En l’elaboració de les propostes que es presenta a continuació, 
s’ha prioritzat aquelles que puguin tenir una major incidència en afavorir una mobilitat més 
sostenible al municipi i que alhora siguin assumibles per l’Ajuntament de 

7). No obstant això, existeixen d’altres actuacions que no s’han inclòs 
en el present document, i que s’han considerat com a punts febles en la diagnosi d’aquest 

convenient d’incorporar en la seva revisió futura.  

Les següents propostes d’actuacions s’agrupen jeràrquicament en les següents línies 

Mobilitat per a vianants (11 accions).  

Mobilitat per a bicicletes (9 accions).  

 col·lectiu (2 accions). 

Mobilitat en vehicle privat motoritzat (7 accions). 

accions). 

accions). 

Actuacions ambientals (2 accions). 

Accés a zones industrials i centres de treball (3 accions). 

Promoció, educació i sensibilització per l’ús de modes sostenibles (4 accions).

Creació i/o modificació de normatives existents (4 accions). 

Actuacions d’altres administracions (1 accions). 

Per a cada actuació es descriuen els següents camps d’informació:  

Línia estratègica a la qual pertany. 

Autoritat responsable de portar-la a terme.  

Possibles fonts de finançament. 

Indicadors d’avaluació. 
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de l’alternativa triada  

Les propostes d’actuacions que es descriuen a continuació, tenen com a objectiu la millorar de 
. En l’elaboració de les propostes que es presenta a continuació, 

s’ha prioritzat aquelles que puguin tenir una major incidència en afavorir una mobilitat més 
in assumibles per l’Ajuntament de Pineda de Mar en 

). No obstant això, existeixen d’altres actuacions que no s’han inclòs 
en el present document, i que s’han considerat com a punts febles en la diagnosi d’aquest 

Les següents propostes d’actuacions s’agrupen jeràrquicament en les següents línies 

accions). 
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Ajuntament  
de Pineda de Mar 

1.1 Mobilitat a peu 

P1 Definir la xarxa d’itineraris principals per a vian ants 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i promoció modes sostenibles. 

2. Objectius 

Definir la xarxa d’itineraris principals per a vianants actual i futura del municipi 

3. Descripció de l’actuació 

El plànol 8.1.1. recull la proposta de xarxa d’itineraris principals per a vianants de Pineda de 
Mar. Aquesta xarxa ha de garantir els següents criteris de qualitat i característiques: 

- Hauran de garantir les següents amplades en l’espai de vorera:  

o En els vials existents que formen part de la xarxa d’itineraris principals per a 
vianants, tots els vials han de comptar amb una amplada mínima lliure de pas 
de 2,0 m (com a mínim a una banda del vial) sempre que sigui possible. Cal 
prioritzar l’adequació d’aquells vials que formen part de la xarxa d’itineraris 
principals per a vianants. 

o En els vials de nova urbanització cal fixar l’amplada total mínima de la vorera 
en 2,0 m, i incrementar-ho fins a 3,0 m en tots aquells que puguin formar part 
de la xarxa d’itineraris principals.  

- El pendent serà inferior al 8%, només en casos excepcionals, degudament justificats, 
pot arribar fins al 12%. 

- Ha de comptar amb guals per a vianants / senyalització horitzontal i vertical a totes les 
cruïlles, mantenint l’accessibilitat en tot el recorregut.  

- Establir mesures de priorització del vianant en front del trànsit motoritzat. 

- Ha de permetre la connexió amb els pols de mobilitat i centres atractors i generadors 
de mobilitat del municipi (centres educatius, centres sanitaris, equipaments esportius i 
culturals, centres de treball, principals eixos comercials...). 

- Els vials que es planifiquin en sòl urbanitzable han de comptar amb unes 
característiques mínimes en quant a amplades i pendent, que són:  

 
a. L'amplada mínima dels carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable amb la 

senyalització corresponent a zona 30, serà de 10 m. 
b. L'amplada mínima dels carrers planificats coma xarxa bàsica en sòl 

urbanitzable, així com dels trams de carretera definits com a trams urbans, ha 
de ser d'11 m. 

c. L'amplada mínima dels carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable per on 
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P1 Definir la xarxa d’itineraris

discorri un itinerari de la xarxa bàsica de bicicletes han de tenir una amplada 
addicional de 2 m sempre i quan coincideixi amb la xarxa bàsica de vehicles. 

d. Els carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable pe
al transport públic han de tenir una amplada addicional de 5 m sempre i quan 
coincideixi amb la xarxa bàsica de vehicles. 

 

Per tal de garantir aquestes condicions a la xarxa viària de Pineda de Mar caldrà realitzar les 
actuacions següents:  

- Ampliació de la vorera. Es proposa que progressivament tots els vials que formen part 
de la xarxa d’itineraris per a vianants (sempre i quan la secció ho permeti) disposin 
d’una amplada mínima lliure de pas a la vorera de 2 metres. L’ampli
s’aconsegueix a partir de una reducció de l’espai destinat al trànsit rodat, ja sigui a 
partir de la supressió d’aparcament a la calçada o bé a partir de l’eliminació d’un carril 
de circulació. Concretament es considera que caldria realit
l’ampliació de la vorera en 3.160 metres lineals:

- C. Biblioteca. Actualment disposa d’una vorera de 40cm. 

- C. Església. Actualment l’amplada lliure de pas de la vorera és de 120cm 
es proposa ampliar l’espai per a vianants a part

- C. Jaume I. Actualment l’espai lliure de la vorera és inferior a 150cm i es 
proposa ampliar

- C. Jacint Verdaguer. Es proposa suprimir una filera d’aparcament en 
cordó per tal d’ampliar l

- C. Tarragona. Tenint en compte que en aquest vial s’hi localitza el CAP de 
Pineda centre es proposa ampliar la vorera, almenys en el costat d’accés 
al centre mèdic. Per fer
d’aparcament en c
bateria. 

- Av. Hispanitat (vegeu acció P6)

- Pg. de la Marina (vegeu acció P6)

- Av. de Puerto Rico (vegeu acció P6)

- C. Andorra (vegeu acció P6)

- Pg. Marítim (vegeu acció P6)

- Adequació dels passos per a vianants. 
dels vianants a l’hora de creuar la xarxa viària es proposa disposar de passos per a 
vianants degudament adaptats en totes les cruïlles del municipi. En total es proposa 
desenvolupar 478 passos per a vianan
les necessitats de la via, segons els criteris d’accessibilitat per als vianants. Tenint en 
compte els itineraris principals per a vianants del municipi es defineixen dues fases 
d’actuació diferents segons 
proposa adaptar o instal·lar tots els passos que coincideixen amb els principals 
recorreguts per a 
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Definir la xarxa d’itineraris  principals per a vianants

discorri un itinerari de la xarxa bàsica de bicicletes han de tenir una amplada 
addicional de 2 m sempre i quan coincideixi amb la xarxa bàsica de vehicles. 
Els carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable per on discorri un itinerari per 
al transport públic han de tenir una amplada addicional de 5 m sempre i quan 
coincideixi amb la xarxa bàsica de vehicles.  

Per tal de garantir aquestes condicions a la xarxa viària de Pineda de Mar caldrà realitzar les 

Ampliació de la vorera. Es proposa que progressivament tots els vials que formen part 
de la xarxa d’itineraris per a vianants (sempre i quan la secció ho permeti) disposin 
d’una amplada mínima lliure de pas a la vorera de 2 metres. L’ampli
s’aconsegueix a partir de una reducció de l’espai destinat al trànsit rodat, ja sigui a 
partir de la supressió d’aparcament a la calçada o bé a partir de l’eliminació d’un carril 
de circulació. Concretament es considera que caldria realitzar una actuació referent a 
l’ampliació de la vorera en 3.160 metres lineals: 

C. Biblioteca. Actualment disposa d’una vorera de 40cm. 

C. Església. Actualment l’amplada lliure de pas de la vorera és de 120cm 
es proposa ampliar l’espai per a vianants a partir de suprimir aparcament.

C. Jaume I. Actualment l’espai lliure de la vorera és inferior a 150cm i es 
proposa ampliar-la a partir de reduir aparcament en cordó. 

C. Jacint Verdaguer. Es proposa suprimir una filera d’aparcament en 
cordó per tal d’ampliar la vorera fins a 150cm.  

C. Tarragona. Tenint en compte que en aquest vial s’hi localitza el CAP de 
Pineda centre es proposa ampliar la vorera, almenys en el costat d’accés 
al centre mèdic. Per fer-ho es proposa substituir les dues fileres 
d’aparcament en cordó actuals per una filera d’aparcament en semi
bateria.  

Av. Hispanitat (vegeu acció P6) 

Pg. de la Marina (vegeu acció P6) 

Av. de Puerto Rico (vegeu acció P6) 

C. Andorra (vegeu acció P6) 

Pg. Marítim (vegeu acció P6) 

Adequació dels passos per a vianants. Per tal de garantir la seguretat i accessibilitat 
dels vianants a l’hora de creuar la xarxa viària es proposa disposar de passos per a 
vianants degudament adaptats en totes les cruïlles del municipi. En total es proposa 
desenvolupar 478 passos per a vianants de tipologies diferents per tal d’aquedar
les necessitats de la via, segons els criteris d’accessibilitat per als vianants. Tenint en 
compte els itineraris principals per a vianants del municipi es defineixen dues fases 
d’actuació diferents segons grau de prioritat d’actuació. Així, en una fase inicial es 
proposa adaptar o instal·lar tots els passos que coincideixen amb els principals 

 vianants i en una fase posterior actuar en la resta de passos 

Pla de Mobilitat Urbana de Pineda de Mar  

principals per a vianants  

discorri un itinerari de la xarxa bàsica de bicicletes han de tenir una amplada 
addicional de 2 m sempre i quan coincideixi amb la xarxa bàsica de vehicles.  

r on discorri un itinerari per 
al transport públic han de tenir una amplada addicional de 5 m sempre i quan 

Per tal de garantir aquestes condicions a la xarxa viària de Pineda de Mar caldrà realitzar les 

Ampliació de la vorera. Es proposa que progressivament tots els vials que formen part 
de la xarxa d’itineraris per a vianants (sempre i quan la secció ho permeti) disposin 
d’una amplada mínima lliure de pas a la vorera de 2 metres. L’ampliació de la vorera 
s’aconsegueix a partir de una reducció de l’espai destinat al trànsit rodat, ja sigui a 
partir de la supressió d’aparcament a la calçada o bé a partir de l’eliminació d’un carril 

zar una actuació referent a 

C. Biblioteca. Actualment disposa d’una vorera de 40cm.  

C. Església. Actualment l’amplada lliure de pas de la vorera és de 120cm 
ir de suprimir aparcament. 

C. Jaume I. Actualment l’espai lliure de la vorera és inferior a 150cm i es 
la a partir de reduir aparcament en cordó.  

C. Jacint Verdaguer. Es proposa suprimir una filera d’aparcament en 

C. Tarragona. Tenint en compte que en aquest vial s’hi localitza el CAP de 
Pineda centre es proposa ampliar la vorera, almenys en el costat d’accés 

ho es proposa substituir les dues fileres 
ordó actuals per una filera d’aparcament en semi-

Per tal de garantir la seguretat i accessibilitat 
dels vianants a l’hora de creuar la xarxa viària es proposa disposar de passos per a 
vianants degudament adaptats en totes les cruïlles del municipi. En total es proposa 

ts de tipologies diferents per tal d’aquedar-se a 
les necessitats de la via, segons els criteris d’accessibilitat per als vianants. Tenint en 
compte els itineraris principals per a vianants del municipi es defineixen dues fases 

grau de prioritat d’actuació. Així, en una fase inicial es 
proposa adaptar o instal·lar tots els passos que coincideixen amb els principals 

vianants i en una fase posterior actuar en la resta de passos 
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Ajuntament  
de Pineda de Mar 

P1 Definir la xarxa d’itineraris principals per a vian ants 

proposats. Tot i això, independentment del grau de prioritat caldrà aprofitar qualsevol 
actuació de remodelació de la via pública que es realitzi per desenvolupar les 
actuacions proposades referents als passos per a vianants. El plànol 8.1.2 detalla la 
ubicació dels diferents tipus de passos per a vianants proposats segons prioritat.  

Fase inicial (283 passos):  

- 197 passos existents que cal adaptar amb guals (21 dels quals actualment 
disposen de senyalització vertical) 

- 85 nous passos per a vianants degudament adaptats (amb guals i 
senyalització horitzontal i vertical).  

- 1 nou pas per vianants elevats. 

- 1 nou pas per a vianants semaforitzat (vegeu acció P9) 

Fase posterior (195 passos):  

- 88 passos existents que cal adaptar amb guals (5 dels quals actualment 
disposen de senyalització vertical) 

- 107 nous passos per a vianants degudament adaptats (amb guals i 
senyalització horitzontal i vertical).  

 

El mapa 8.1.1. recull la proposta de xarxa d’itineraris principals per a vianants de Pineda de 
Mar i les actuacions necessàries per tal de garantir la mobilitat a peu de forma segura i 
accessible. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Eixos definits al plànol 8.1.1 1.631.120€ 
- Gual per a vianants tipus 120 de 

peces prefabricades, adaptades per a 
PMR (720€/unitat): Fase inicial: 
283.680€; fase posterior: 126.720€ 

- Construcció de passos per a vianants 
degudament adaptat amb guals i amb 
senyalització vertical i horitzontal 
(1.600€/unitat): Fase inicial: 
136.000€; fase posterior: 171.200€ 

- Construcció de pas de vianants elevat 
i senyalització vertical (6.000€): Fase 
inicial: 6.000€ 

- Ampliació de voreres (210€/m2): 210 * 
6.320 = 1.327.200€ 
 
 

5. Documentació gràfica de referència 

Plànol 8.1.1, 8.1.2 i 8.1.3 
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P1 Definir la xarxa d’itineraris

6. Fase 7. Prioritat

1ª i 2ª Alta

10. Possibles fonts de finançament

Ajuntament i Diputació 
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Definir la xarxa d’itineraris  principals per a vianants

7. Prioritat  9. Responsable 

Alta Ajuntament  

10. Possibles fonts de finançament  11. Indicador d ’avaluació de la proposta

1.1.1 / 2.1. / 2.2. / 2.3 / 2.4 
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principals per a vianants  

’avaluació de la proposta  

1.1.1 / 2.1. / 2.2. / 2.3 / 2.4  
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Ajuntament  
de Pineda de Mar 

P2 Millorar la qualitat dels itineraris principals per  a vianants 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i promoció modes sostenibles. 

2. Objectius 

Incrementar el llindar de qualitat de la xarxa d’itineraris principals per a vianants actual i futura 
del municipi 

3. Descripció de l’actuació 

Partint de la xarxa d’itineraris principals descrita en l’actuació P1, es planteja incrementar la 
qualitat de l’espai d’aquests itineraris en relació als següents aspectes:  

1. Millorar la seguretat dels vianants a les cruïlles. 

2. Ajustar les necessitats de l’enllumenat públic a les característiques de la xarxa. 

3. Fixar uns criteris mínims relacionats amb el mobiliari urbà, tant en la seva qualitat, com 
en les característiques i ubicació.  

L’aplicació d’aquests criteris s’haurà d’incorporar en les actuacions de reforma o remodelació 
urbana que es facin durant els propers anys.  

 

Millorar la seguretat dels vianants a les cruïlles 

Per tal de garantir la seguretat dels vianants es proposa que a les cruïlles es resolguin per 
mitjà d’orelles que permetin als vianants disposar de major espai i visibilitat en els punts de 
creuament de la xarxa viària. Aquesta actuació consisteix en avançar la vorera fins a la línia 
d’aparcament per tal d’augmentar la visibilitat dels conductors i vianants. Així doncs, suposa 
la supressió d’espai lateral destinat a l’aparcament a l’entorn dels passos per a vianants i 
permet reduir el temps de creuament dels vianants per la calçada. D’aquesta forma es pretén 
augmentar la seguretat viària tant de vianants com dels conductors. Així mateix, 
l’eixamplament de la vorera actua com a element reductor de la velocitat a l’entorn d’aquest 
punt, sobretot en els moviments de gir a les cruïlles. Tenint en compte la xarxa d’itineraris 
principals per a vianants i vehicles de Pineda de Mar es plantegen dues fases d’actuació, una 
primera on s’actuï en aquells vials que coincideixen o travessen la xarxa principal de vehicles i 
una segona fase en la resat de vials proposats. A continuació es detallen els carrers on es 
proposa portar a terme aquesta adequació de la vorera: 

Fase 1:  

- Passeig Marítim 

- Av. Hispanitat 

- Pg. Diputació 

- Pg. Europa 

- Av. Rierany dels Frares 

- C. Andorra 

- Passeig de la Marina  

- Av. Montserrat  

- C. Jaume Balmes 

- C. Mossèn Antoni d’Oltra 

- C. Vall d’Aran 

- C. Benavente 

- C. Marconi 
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P2 Millorar la qualitat dels itineraris principals per  a vianants

Fase 2: 

- Av. Puerto Rico  

- C. Empordà  

- C. València 

- C. Barcelona 

 

Ajustar les necessitats de l’enllume

En els itineraris principals per a vianants en els quals calgui fer la remodelació de la xarxa 
d’enllumenat públic, es proposa aplicar una regulació de flux, ajustant les necessitats de la 
intensitat llumínica a les diferents zones, incrementant el flux en els passos per a vianants i 
les zones comercials i de major trànsit de pas (entorn dels principals equipaments i pols de 
mobilitat) i reduint-lo en la resta de l’itinerari. 

 

Fixar uns criteris mínims relacion
característiques i ubicació

A l’entorn de la xarxa d’itineraris principals per a vianants caldrà prioritzar :

• Aplicació de voreres antilliscant en els itineraris amb un pendent més accentuat i en 
aquells sectors que en condicions climatològiques adverses poden suposar un major 
risc pels vianants. L’actuació consisteix en el sanejament a fons del paviment i en 
l’aplicació d’un tractament líquid que crea una làmina rugosa i genera un efecte 
antilliscant durant uns 4 anys.

• Minimitzar la presència de mobiliari urbà (senyals, maquines expenedores de la zona 
blava, caixes elèctriques, etc.) que ocupin l’espai destinat als vianants. Per minimitzar 
aquest impacte es proposa bé integrar al màxim aquests element
integrar-los en màstils multifunció o bé soterrats.

• Establir una ràtio de qualitat del mobiliari urbà en el seu recorregut (papereres, bancs 
per seure, etc.). 

4. Zona d’actuació 

Eixos definits al plànol 8.1.1

5. Documentació gràfica de referència

Plànol 8.1.1 

6. Fase 7. Prioritat

1ª i 2ª (continuat) Mitjana
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Millorar la qualitat dels itineraris principals per  a vianants

- C. Rasa Vella  

- C. Ramon Casas 

- C. I. Nonell 

- C. Extremadura 

Ajustar les necessitats de l’enllume nat públic a les característiques de la xarxa

En els itineraris principals per a vianants en els quals calgui fer la remodelació de la xarxa 
d’enllumenat públic, es proposa aplicar una regulació de flux, ajustant les necessitats de la 

a les diferents zones, incrementant el flux en els passos per a vianants i 
les zones comercials i de major trànsit de pas (entorn dels principals equipaments i pols de 

lo en la resta de l’itinerari.  

Fixar uns criteris mínims relacion ats amb el mobiliari urbà, tant en la seva qualitat , com 
característiques i ubicació  

A l’entorn de la xarxa d’itineraris principals per a vianants caldrà prioritzar :

Aplicació de voreres antilliscant en els itineraris amb un pendent més accentuat i en 
ells sectors que en condicions climatològiques adverses poden suposar un major 

risc pels vianants. L’actuació consisteix en el sanejament a fons del paviment i en 
l’aplicació d’un tractament líquid que crea una làmina rugosa i genera un efecte 

durant uns 4 anys. 

Minimitzar la presència de mobiliari urbà (senyals, maquines expenedores de la zona 
blava, caixes elèctriques, etc.) que ocupin l’espai destinat als vianants. Per minimitzar 
aquest impacte es proposa bé integrar al màxim aquests element

los en màstils multifunció o bé soterrats. 

Establir una ràtio de qualitat del mobiliari urbà en el seu recorregut (papereres, bancs 

8. Cost (€) 

Eixos definits al plànol 8.1.1  
3 €/m2 (aplicació del tractament antilliscant a 
les voreres) 5. Documentació gràfica de referència  

7. Prioritat  9. Responsable 

Mitjana Ajuntament  

Pla de Mobilitat Urbana de Pineda de Mar  

Millorar la qualitat dels itineraris principals per  a vianants  

nat públic a les característiques de la xarxa  

En els itineraris principals per a vianants en els quals calgui fer la remodelació de la xarxa 
d’enllumenat públic, es proposa aplicar una regulació de flux, ajustant les necessitats de la 

a les diferents zones, incrementant el flux en els passos per a vianants i 
les zones comercials i de major trànsit de pas (entorn dels principals equipaments i pols de 

ats amb el mobiliari urbà, tant en la seva qualitat , com 

A l’entorn de la xarxa d’itineraris principals per a vianants caldrà prioritzar : 

Aplicació de voreres antilliscant en els itineraris amb un pendent més accentuat i en 
ells sectors que en condicions climatològiques adverses poden suposar un major 

risc pels vianants. L’actuació consisteix en el sanejament a fons del paviment i en 
l’aplicació d’un tractament líquid que crea una làmina rugosa i genera un efecte 

Minimitzar la presència de mobiliari urbà (senyals, maquines expenedores de la zona 
blava, caixes elèctriques, etc.) que ocupin l’espai destinat als vianants. Per minimitzar 
aquest impacte es proposa bé integrar al màxim aquests elements a la façana, ja sigui 

Establir una ràtio de qualitat del mobiliari urbà en el seu recorregut (papereres, bancs 

(aplicació del tractament antilliscant a 
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Ajuntament  
de Pineda de Mar 

P2 Millorar la qualitat dels itineraris principals per  a vianants 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament, Diputació, ICAEN 1.1 / 2.1 / 2.2 / 2.4 / 2.5 / 8.3 
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P3 Millorar l’accessibilitat per als vianants als prin cipals pols de 
mobilitat 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i promoció 

2. Objectius 

Millorar l’accés no motoritzat als principals centres generadors de mobilitat del municipi.

3. Descripció de l’actuació

Per tal de garantir l’accessibilitat a peu als diferents centres generadors de mobilitat es 
proposa ampliar l’espai destinat als vianants i millorar la seva seguretat en el creuament de la 
calçada.  

A banda d’adequar una xarxa d’itineraris per a vianants que connecti els diferents pols de 
mobilitat (vegeu acció 1) es proposa les següents actuacions per 
barreres arquitectòniques que dificulten l’accés als principals equipaments del municipi: 

 

Ajuntament  
• 

Serveis socials  • 

Centre cultural i 
recreatiu  

• 

Centre Innova • 

CEIP Mediterrània 
• 

• 

Escola M ar de Déu 
del Roser 

• 

CEIP Jaume I 
• 

• 
 

4. Zona d’actuació 

Diferents punts del municipi

5. Documentació gràfica de referència

Plànol 8.1.3  

6. Fase 7. Prioritat

                                                                                                                                         Pla de Mobilitat Urbana de Pineda de Mar

Millorar l’accessibilitat per als vianants als prin cipals pols de 

 modes sostenibles. 

Millorar l’accés no motoritzat als principals centres generadors de mobilitat del municipi.

3. Descripció de l’actuació  

Per tal de garantir l’accessibilitat a peu als diferents centres generadors de mobilitat es 
ampliar l’espai destinat als vianants i millorar la seva seguretat en el creuament de la 

A banda d’adequar una xarxa d’itineraris per a vianants que connecti els diferents pols de 
mobilitat (vegeu acció 1) es proposa les següents actuacions per 
barreres arquitectòniques que dificulten l’accés als principals equipaments del municipi: 

 Garantir l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda tant 
en l’accés principal com en l’accés a l’ascensor a partir de 
suprimir les barreres arquitectòniques.  

 Substituir l’esgraó existent a l’accés a l’edifici per una rampa.

 Adaptar els passos per a vianants existents a l’entorn (acció P1).

 Adaptar el pas per a vianants existents davant de l’accés 
principal ja que actualment només disposa de gual a un costat

 Col·locar un pas elevat davant de l’accés principal (acció P1).

 Col·locar senyalització perill escolars a tot el c. Ramon Casas.

 Adaptar els passos per a vianants existents al c. Biblioteca.

 Adaptar els passos per a vianants existents als carrers Lluís 
Vives i Muntaner. 

 Estudiar la possibilitat d’ampliar la vorera.

8. Cost (€) 

Diferents punts del municipi  

5. Documentació gràfica de referència  

7. Prioritat  9. Responsable 

Pla de Mobilitat Urbana de Pineda de Mar  

Millorar l’accessibilitat per als vianants als prin cipals pols de 

Millorar l’accés no motoritzat als principals centres generadors de mobilitat del municipi. 

Per tal de garantir l’accessibilitat a peu als diferents centres generadors de mobilitat es 
ampliar l’espai destinat als vianants i millorar la seva seguretat en el creuament de la 

A banda d’adequar una xarxa d’itineraris per a vianants que connecti els diferents pols de 
mobilitat (vegeu acció 1) es proposa les següents actuacions per a la  supressió de les 
barreres arquitectòniques que dificulten l’accés als principals equipaments del municipi:  

Garantir l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda tant 
en l’accés principal com en l’accés a l’ascensor a partir de 

Substituir l’esgraó existent a l’accés a l’edifici per una rampa. 

Adaptar els passos per a vianants existents a l’entorn (acció P1). 

vianants existents davant de l’accés 
principal ja que actualment només disposa de gual a un costat 

Col·locar un pas elevat davant de l’accés principal (acció P1). 

Col·locar senyalització perill escolars a tot el c. Ramon Casas. 

Adaptar els passos per a vianants existents al c. Biblioteca. 

Adaptar els passos per a vianants existents als carrers Lluís 
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Ajuntament  
de Pineda de Mar 

P3 Millorar l’accessibilitat per als vianants als prin cipals pols de 
mobilitat 

1ª Alta Ajuntament i Departament d’Ensenyament 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

 1.1 / 2.4 / 2.5  

 
  



22                                                                                              

 

 

P4 Crear un itinerari per a vianants segur fins al CEI P Mediterrània 
i el futur IES de Can Cornet

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i promoció modes sostenibles.

2. Objectius 

Millorar l’accés no motoritzat als principals centres gener

3. Descripció de l’actuació

Preveure un itinerari per a vianants segur que connecti el nucli de Pineda i les urbanitzacions 
de Pinemar i Can Cornet amb el CEIP Mediterrània i el futur IES previst en aquest punt. 

Tenint en compte que es tracta d’un important pol de mobilitat del municipi on diàriament 
molts escolars s’hi desplaçaran cal garantir l’existència d’un itinerari per a vianants segur que 
afavoreixi l’accés a peu. 

Per aquest motiu es proposa portar a terme les act

- Restringir la circulació de vehicles del carrer Rasa Vella a un sol sentit de circulació. 
Aquesta actuació es proposa únicament en el tram corresponent al pas subterrani que 
creua la N-II, entre el C. Muntaner i la plaça de la Rasa Vella 
document). 

- Ampliar la vorera existent al pas subterrani del carrer Rasa Vella fins a 4 metres i 
reservar 150cm per a vianants i 250cm per a bicicletes. Es proposa que ambdós 
modes de transport es trobin segregats entre si. Es propo
vianants i bicicletes es trobi a diferent nivell de la calçada tal com en aquests moments 
per tal evitar el risc d’inundacions i reduir el desnivell.

L’execució d’aquesta actuació caldrà prioritzar

4. Zona d’actuació 

Eix Pineda centre - Can Cornet

                                                                                                                                         Pla de Mobilitat Urbana de Pineda de Mar

Crear un itinerari per a vianants segur fins al CEI P Mediterrània 
i el futur IES de Can Cornet  

Mobilitat a peu i promoció modes sostenibles. 

Millorar l’accés no motoritzat als principals centres generadors de mobilitat del municipi.

3. Descripció de l’actuació  

Preveure un itinerari per a vianants segur que connecti el nucli de Pineda i les urbanitzacions 
de Pinemar i Can Cornet amb el CEIP Mediterrània i el futur IES previst en aquest punt. 

n compte que es tracta d’un important pol de mobilitat del municipi on diàriament 
molts escolars s’hi desplaçaran cal garantir l’existència d’un itinerari per a vianants segur que 

Per aquest motiu es proposa portar a terme les actuacions següents: 

Restringir la circulació de vehicles del carrer Rasa Vella a un sol sentit de circulació. 
Aquesta actuació es proposa únicament en el tram corresponent al pas subterrani que 

II, entre el C. Muntaner i la plaça de la Rasa Vella (vegeu acció V2 d’aquest 

Ampliar la vorera existent al pas subterrani del carrer Rasa Vella fins a 4 metres i 
reservar 150cm per a vianants i 250cm per a bicicletes. Es proposa que ambdós 
modes de transport es trobin segregats entre si. Es proposa que aquest itinerari per a 
vianants i bicicletes es trobi a diferent nivell de la calçada tal com en aquests moments 
per tal evitar el risc d’inundacions i reduir el desnivell. 

 

L’execució d’aquesta actuació caldrà prioritzar-la abans no entri en funcionament el futur IES.

8. Cost (€) 

Can Cornet  

2,5m3,5m 

Pla de Mobilitat Urbana de Pineda de Mar  

Crear un itinerari per a vianants segur fins al CEI P Mediterrània 

adors de mobilitat del municipi. 

Preveure un itinerari per a vianants segur que connecti el nucli de Pineda i les urbanitzacions 
de Pinemar i Can Cornet amb el CEIP Mediterrània i el futur IES previst en aquest punt.  

n compte que es tracta d’un important pol de mobilitat del municipi on diàriament 
molts escolars s’hi desplaçaran cal garantir l’existència d’un itinerari per a vianants segur que 

 

Restringir la circulació de vehicles del carrer Rasa Vella a un sol sentit de circulació. 
Aquesta actuació es proposa únicament en el tram corresponent al pas subterrani que 

(vegeu acció V2 d’aquest 

Ampliar la vorera existent al pas subterrani del carrer Rasa Vella fins a 4 metres i 
reservar 150cm per a vianants i 250cm per a bicicletes. Es proposa que ambdós 

sa que aquest itinerari per a 
vianants i bicicletes es trobi a diferent nivell de la calçada tal com en aquests moments 

 

i en funcionament el futur IES. 

5m 1,5m 
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Ajuntament  
de Pineda de Mar 

P4 Crear un itinerari per a vianants segur fins al CEI P Mediterrània 
i el futur IES de Can Cornet 

5. Documentació gràfica de referència 

Plànol 8.1.3  

6. Fase 7. Prioritat  9. Responsable 

1ª –  2ª  Alta Ajuntament  

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

 1.1 / 8.3 
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P5 Ampliar l’espai pacificat del centre històric de Pi neda

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i promoció modes sostenibles.

2. Objectius 

Prioritzar els desplaçaments a peu en detriment del vehicle privat.

3. Descripció de l’actuació

Aquesta actuació proposa estendre l’actual zona de prioritat per a vianants de Pineda de Mar, 
millorant la qualitat de l’espai públic, convertint l’actual secció dels vials en vial de plataforma 
única (vegeu l’actuació V4)

• Carrer Roig i Jalpí.

• Carrer Biblioteca.

• Passatge de Pare Coll.

• Plaça de les Mèlies.

• Plaça Espanya. 

• Passatge Marquina.

• Carrer Montpalau.

• Carrer Antoni Doltra.

• Carrer Església entre Carrer Lleida i N

• Carrer del Mar entre Plaça Catalunya i Ca

• Avinguda Mare de Déu Montserrat comprès entre la plaça de l’Estació i el carrer 
Barcelona o pl. de les Palmeres.

El codi d’accessibilitat fixa la necessitat de diferenciar l’espai reservat per a vianants del 
destinat la circulació de vehicles
l’espai destinat a la circulació restringida de vehicles.

Amb la conversió de plataforma única es proposa eliminar les places d’aparcament existent a 
la calçada excepte per a realitzar operacions d
veïns amb acreditació corresponent.

En el carrer Antoni Doltra (tram entre el c. Ciutadans i el c. Montpalau) es proposa convertir
en un vial d’ús exclusiu per a vianants. D’aquesta forma es 
per aquest vial. Únicament
necessari per a realitzar operacions de càrrega i descàrrega en determinades franges 
horàries.  

El croquis següent representa l’àrea amb prioritat p
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Ampliar l’espai pacificat del centre històric de Pi neda

Mobilitat a peu i promoció modes sostenibles. 

Prioritzar els desplaçaments a peu en detriment del vehicle privat. 

3. Descripció de l’actuació  

ció proposa estendre l’actual zona de prioritat per a vianants de Pineda de Mar, 
millorant la qualitat de l’espai públic, convertint l’actual secció dels vials en vial de plataforma 

(vegeu l’actuació V4). L’àmbit d’aquesta actuació inclouria els segü

Carrer Roig i Jalpí. 

Carrer Biblioteca. 

Passatge de Pare Coll. 

Plaça de les Mèlies. 

Passatge Marquina. 

Carrer Montpalau. 

Carrer Antoni Doltra. 

Carrer Església entre Carrer Lleida i N-II. 

Carrer del Mar entre Plaça Catalunya i Carrer Jaume I. 

Avinguda Mare de Déu Montserrat comprès entre la plaça de l’Estació i el carrer 
Barcelona o pl. de les Palmeres. 

El codi d’accessibilitat fixa la necessitat de diferenciar l’espai reservat per a vianants del 
destinat la circulació de vehicles. Es proposa optar per un tipus de paviment que diferenciï 
l’espai destinat a la circulació restringida de vehicles. 

Amb la conversió de plataforma única es proposa eliminar les places d’aparcament existent a 
la calçada excepte per a realitzar operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies i per a 
veïns amb acreditació corresponent. 

En el carrer Antoni Doltra (tram entre el c. Ciutadans i el c. Montpalau) es proposa convertir
en un vial d’ús exclusiu per a vianants. D’aquesta forma es restringirà 

Únicament es proposa permetre l’accés motoritzat en cas de que sigui 
necessari per a realitzar operacions de càrrega i descàrrega en determinades franges 

El croquis següent representa l’àrea amb prioritat per a vianants proposada:

Pla de Mobilitat Urbana de Pineda de Mar  

Ampliar l’espai pacificat del centre històric de Pi neda 

ció proposa estendre l’actual zona de prioritat per a vianants de Pineda de Mar, 
millorant la qualitat de l’espai públic, convertint l’actual secció dels vials en vial de plataforma 

. L’àmbit d’aquesta actuació inclouria els següents vials:  

Avinguda Mare de Déu Montserrat comprès entre la plaça de l’Estació i el carrer 

El codi d’accessibilitat fixa la necessitat de diferenciar l’espai reservat per a vianants del 
. Es proposa optar per un tipus de paviment que diferenciï 

Amb la conversió de plataforma única es proposa eliminar les places d’aparcament existent a 
e càrrega i descàrrega de mercaderies i per a 

En el carrer Antoni Doltra (tram entre el c. Ciutadans i el c. Montpalau) es proposa convertir-lo 
 la circulació de vehicles 

es proposa permetre l’accés motoritzat en cas de que sigui 
necessari per a realitzar operacions de càrrega i descàrrega en determinades franges 

er a vianants proposada: 
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Ajuntament  
de Pineda de Mar 

P5 Ampliar l’espai pacificat del centre històric de Pi neda 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Centre històric Vegeu l’actuació V4 

5. Documentació gràfica de referència 

Plànol 8.1.3  

6. Fase 7. Prioritat  9. Responsable 

2ª Alta Ajuntament  

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

FEDER 1.1 / 2.1  

 



26                                                                                              

 

 

 
 
 

                                                                                                                                         Pla de Mobilitat Urbana de Pineda de Mar

 

Pla de Mobilitat Urbana de Pineda de Mar  
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Ajuntament  
de Pineda de Mar 

P6 Millorar l’espai per a vianants de Poblenou 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i promoció modes sostenibles. 

2. Objectius 

Ampliar i millorar l’espai per a vianants existent a Poblenou. 

3. Descripció de l’actuació 

Per tal d’afavorir els desplaçaments a peu i dinamitzar l’activitat social i econòmica de 
Poblenou es proposa portar a terme l’ampliació de les voreres d’aquells vials del barri que tot i 
ser itineraris principals per a vianants compten amb una amplada lliure de pas inferior a 
150cm. Es considera aquest valor el llindar mínim necessari per garantir el creuament de dos 
vianants de forma còmode i segura. Tot i això, segons el codi d’accessibilitat per garantir una 
amplada accessible s’ha de disposar de 180cm lliures de pas i es recomana que en aquests 
itineraris principals sigui de l’entorn de 300cm.  

• Passeig de la Marina. Aquest eix garanteix la connexió amb dos dels centres 
d’educació infantil i primària del barri (CEIP Antoni d’Oltra i Col·legi Montpalau) i amb 
la zona esportiva de Can Xaubet es considera important disposar d’una amplada lliure 
mínima d’1,5m. En aquests moments només es disposa de vorera a 1 costat i amb 
una amplada lliure de pas d’entre 110 i 120cm.  

• Av. de Puerto Rico. Es tracta d’un important eix comercial i de vianants de Poblenou i 
en aquests moments l’amplada lliure de pas de la vorera només realitza 1 metre. Es 
proposa ampliar-la a partir de l’eliminació d’un carril de circulació (actuació V2).  

• C. Andorra. Tenint en compte que en aquest vial s’hi troba l’accés principal al IES 
Euclides es considera rellevant disposar d’una amplada òptima per garantir la mobilitat 
a peu. Es proposa ampliar la vorera a partir de suprimir una de les files d’aparcament a 
la calçada.  

• Passeig Marítim. Per tal de donar continuïtat a aquest important eix costaner que 
connecta Poblenou amb Pineda centre i Calella es proposa ampliar la vorera existent 
en el tram comprès entre la plaça del Sol i el c. Onze de Setembre com a mínim fins a 
180cm.  

 

D’altra banda, malgrat a l’Av. Hispanitat es disposa d’un amplada lliure de pas per a vianants 
de més de 160cm es proposa ampliar l’espai reservat per a vianants a com a mínim 2 metres. 
Cal tenir en compte que es tracta del principal eix comercial de Poblenou i que alhora esdevé 
un itinerari principal de connexió amb Calella, per aquest motiu es considera important 
ampliar l’espai reservat per a vianants en aquest vial. Es proposa aprofitar part de l’espai que 
actualment està reservat a la circulació i aparcament per a vehicles (vegeu acció V2 d’aquest 
document) per tal d’ampliar la vorera. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 
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P6 Millorar l’espai per a vianants de Poblenou

Diferents punts del Poblenou

5. Documentació gràfica de referència

Plànol xxxx.  

6. Fase 7. Prioritat

1 i 2 ª fase Alta

10. Possibles fonts de fi nançament

FEDER 
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Millorar l’espai per a vianants de Poblenou  

Diferents punts del Poblenou  

5. Documentació gràfica de referència  

7. Prioritat  9. Responsable 

Alta Ajuntament  

nançament  11. Indicador d’avaluació de la proposta

1.1 / 2.2  
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11. Indicador d’avaluació de la proposta  
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Ajuntament  
de Pineda de Mar 

P7 Millorar la connexió a peu i bicicleta entre Poblen ou i Pineda 
centre 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i promoció modes sostenibles. 

2. Objectius 

Disposar d’un itinerari per a vianants i bicicletes que connecti Poblenou i Pineda centre 

3. Descripció de l’actuació 

Actualment la connexió a peu i bicicleta entre Pineda centre i Poblenou només es pot fer pel 
Pg. Marítim o per la N-II. Quan es desenvolupi l’Àrea Residencial Estratègica (ARE) “Pineda 
Centre” existent entre ambdós nuclis urbans es disposarà d’una bona connexió a partir 
d’urbanitzar un vial que preveu unir l’Av. Generalitat amb el C. Jaume Balmes. Tot i això, tenint 
en compte la situació econòmica actual, es preveu que la urbanització d’aquesta zona 
residencial no es produeixi durant els propers anys.  

Per tal de disposar una alternativa immediata es proposa adequar l’eix format pel carrer Narcís 
Monturiol i el camí del Mig com a itinerari apte per a vianants i bicicletes. Per aconseguir que 
aquest vial disposi de les condicions necessàries per garantir la mobilitat no motoritzada es 
proposa portar a terme diverses actuacions: 

- Restringir la circulació de vehicles a un sol sentit de circulació (vegeu actuació V2).  

- Prohibir la circulació del trànsit motoritzat en el tram entre l’Av. dels Tarongers i el C. 
Barcelona. Es proposa permetre l’accés de vehicles exclusivament per a la distribució 
de mercaderies per tal de donar servei als establiments situats al camí del Mig. 
Concretament, en aquest tram del vial es disposa de dos establiments que requereixen 
operacions de càrrega i descàrrega. Es proposa que en el tram comprès entre ambdós 
establiments es col·loquin pilones que restringeixin totalment la circulació de vehicles 
(vegeu actuació V2). Caldrà adequar aquest tram del vial amb senyalització 
corresponent a prohibida la circulació excepte càrrega i descàrrega des d’ambdós 
costats.  

- Senyalitzar a la calçada un espai reservat per a vianants i bicicletes. El camí del Mig 
actualment disposa d’una secció de 4,8 metres d’amplada. Caldria reservar entre 2,5 i 
3 metres per a la circulació de vehicles (un sol sentit de circulació) i la resta es proposa 
senyalitzar-ho a la calçada com a espai de convivència entre vianants i bicicletes. 
Aquesta actuació no requereix la construcció de cap vorera però si la col·locació 
d’elements físics de separació de la resta de vehicles i la senyalització corresponent. 
Tot i això, es tracta d’una actuació temporal i quan es desenvolupi l’ARE que limita al 
nord del vial caldrà adequar un espai segregat per a vianants i bicicletes.  
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P7 Millorar la connexió a peu i bicicleta entre Poblen ou i Pineda 
centre 

 

Situació actual                                                    Situació proposada

4. Zona d’actuació 

C. Narcís Monturiol i C. del Mig

5. Docume ntació gràfica de referència

Plànol 8.1.3  

6. Fase 7. Prioritat

1ª fase Alta

10. Possibles fonts de finançament
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Millorar la connexió a peu i bicicleta entre Poblen ou i Pineda 

Situació actual                                                    Situació proposada

8. Cost (€) 

C. Narcís Monturiol i C. del Mig  
 

ntació gràfica de referència  

7. Prioritat  9. Responsable 

Alta Ajuntament 

10. Possibles fonts de finançament  11. Indicador d’avaluació de la proposta

2.2 / 3.1 / 3.2 

 

Pla de Mobilitat Urbana de Pineda de Mar  

Millorar la connexió a peu i bicicleta entre Poblen ou i Pineda 

Situació actual                                                    Situació proposada  

 

11. Indicador d’avaluació de la proposta  
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Ajuntament  
de Pineda de Mar 

P8 Adequar els passos a nivell de la N-II i la via del  ferrocarril 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i promoció modes sostenibles. 

2. Objectius 

Supressió de les barreres arquitectòniques per creuar la N-II i la via del ferrocarril. 

3. Descripció de l’actuació 

Actualment, no tots els passos subterranis que permeten creuar la N-II i la via del ferrocarril 
compleixen les condicions òptimes d’accessibilitat que garanteixin el creuament de persones 
amb mobilitat reduïda. 

Es proposa realitzar una progressiva adaptació de tots els passos existents. En aquest sentit 
es proposa eliminar les barreres arquitectòniques d’aquests a partir l’instal·lar rampes en 
aquells passos que només disposen d’escales i millorar les condicions d’algunes de les 
rampes existents. 

En aquells passos on només es disposa d’escales i la secció és reduïda es proposa substituir-
les per rampes que facilitin el creuament de les persones amb mobilitat reduïda. 

A continuació es detalla les actuacions necessàries a realitzar en els passos subterranis que 
no compleixen les condicions òptimes d’accessibilitat. S’ha valorat la seva prioritat d’execució i 
la fase de desenvolupament segons el grau d’importància del pas dins la xarxa d’itineraris per 
a vianants, prioritzant aquells que són més utilitzats. 

Accessibilitat dels passos per a vianants subterran is a la via de ferrocarril i la N-II 

 Núm. Cruïlla Actuació  Prioritat  Fase 

F
er

ro
ca

rr
il 

1 Av. Rierany 
Ampliar la vorera almenys a un costat 
fins a una amplada lliure mínima de 
150cm 

Mitjana 2a 

2 Pl. del Sol Substituir les escales existents per una 
rampa Mitjana 2a 

4 Càmp. Caballo de Mar Substituir les escales existents per una 
rampa Alta 1a 

8 C. Josep Misser 
Instal·lar una rampa complementària a 
les escales Alta 1a 

10 C. Moragas i Barret Instal·lar una rampa complementària a 
les escales Mitjana 2a 

12 C. Roger de Llúria Substituir les escales existents per una 
rampa Mitjana 2a 

13 C. Santiago Russinyol 

Habilitar un espai per a vianants 
(ampliació de l’amplada del pas o bé 
fer-lo d’un sol sentit i buscar una 
sortida alternativa per a vehicles) 

Alta 1a 

14 C. Illes Balears Substituir les escales existents per una 
rampa Baixa 3a 

N
-I

I 

21 C. Església Substituir les escales existents per una 
rampa 

Alta (en cas de 
no fer el pas 
semaforitzat) 

1a 

Font: Elaboració pròpia a partir del treball de camp 
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P8 Adequar els passos a nivell de la N

4. Zona d’actuació 

Punts de creuament de la N

5. Documenta ció gràfica de referència

Plànol 8.1.3  

6. Fase 7. Prioritat

1 i 2 ª fase Mitjana 

10. Possibles fonts de finançament

Ministeri de Foment 
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Adequar els passos a nivell de la N -II i la vi a del ferrocarril

8. Cost (€) 

Punts de creuament de la N-II i la via ferroviària 1.080.000€ 
- Adequació d’un pas subterrani 

existent a partir de rampes: 
(120.000€/unitat): 1.080.000€ (Fase 
1: 480.000€; Fase 2: 480.000€; Fase 
3: 120.000€) 

ció gràfica de referència  

7. Prioritat  9. Responsable 

Mitjana  Ajuntament i Ministeri de Foment 

10. Possibles fonts de finançament  11. Indicador d’avaluació de la proposta

1.1 / 2.5 

 

Pla de Mobilitat Urbana de Pineda de Mar  

a del ferrocarril  

Adequació d’un pas subterrani 
existent a partir de rampes: 

€/unitat): 1.080.000€ (Fase 
€; Fase 2: 480.000€; Fase 

 

Ajuntament i Ministeri de Foment  

11. Indicador d’avaluació de la proposta  
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Ajuntament  
de Pineda de Mar 

P9 Millorar el creuament de vianants a la N-II a l’alç ada de la Plaça 
Pius XII 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i promoció modes sostenibles. 

2. Objectius 

Facilitar el creuament de la N-II 

3. Descripció de l’actuació 

Tenint en compte l’elevat volum de vianants que cada dia creuen la travessera urbana de la 
N-II a l’alçada de la plaça Pius XII es proposa adequar aquest punt per tal de garantir les 
condicions necessàries de seguretat i accessibilitat. Convé ressaltar l’important nombre 
d’infants que accedeixen al CEIP Jaume I i al CEIP Mediterrani per aquest punt. Així mateix, 
es preveu reubicar l’IES situat a la pl. Orient a Can Cornet i això provocarà un augment del 
nombre de vianants que creuaran la N-II per aquest punt.  

Actualment es disposa d’un pas per a 
vianants subterrani que permet creuar la via a 
diferent nivell però aquest només disposa 
d’escales i per tant no garanteix els criteris 
d’accessibilitat. Donada la importància de 
connectar de forma segura ambdós costats 
de la via per respondre als desplaçaments 
quotidians i al mateix temps garantir la 
connexió entre el centre i Can Cornet es 
considera necessari actuar en aquest tram de 
la N-II.  

Es plantegen dues opcions: 

Opció A : Habilitar un punt de creuament per a vianants al mateix nivell a partir d’instal·lar un 
pas per a vianants semaforitzat. Es proposa que sigui un semàfor amb polsador que en les 
principals hores d’entrada i sortida de l’alumnat als centres educatius compti amb una 
regulació horària de funcionament que afavoreixi els vianants. Durant la resta d’hores del dia 
es proposa que funcioni amb prèvia pulsació dels vianants. 

 

Opció B : Adaptar el pas subterrani existent amb una rampa en ambdós accessos. Es 
proposa substituir les escales existents al pas per una rampa de pendent inferior al 6% que 
garanteixi l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda. Tenint en compte les dimensions 
actuals del pas per poder-lo adaptar caldrà ampliar la distància de l’accés subterrani i això 
complir amb els criteris d’accessibilitat.  
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P9 Mil lorar el creuament de vianants a la N
Pius XII 

4. Zona d’actuació 

Entorn N-II 

5. Documentació gràfica de refer

Plànol 8.1.3 

6. Fase 7. Prioritat

1a fase Alta

10. Possibles fonts de finançament
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lorar el creuament de vianants a la N -II a l’alçada de la Plaça 

8. Cost (€) 

Variable en funció de l’opció escollida:
- Opció A: Construcció d’un pas per a 

vianants amb semàfor tipus polsador: 
36.000€ 

- Opció B: Adequació del pas 
subterrani existent a partir de rampes: 
120.000€ 

5. Documentació gràfica de refer ència 

7. Prioritat  9. Responsable 

Alta Ajuntament i Ministeri de Foment

10. Possibles fonts de finançament  11. Indicador d’avaluació de la proposta

1.1 / 2.5 
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II a l’alçada de la Plaça 

Variable en funció de l’opció escollida: 
Opció A: Construcció d’un pas per a 
vianants amb semàfor tipus polsador: 

Opció B: Adequació del pas 
subterrani existent a partir de rampes: 

Ajuntament i Ministeri de Foment 

11. Indicador d’avaluació de la proposta  
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Ajuntament  
de Pineda de Mar 

P10 Millorar el creuament de vianants a la N-II 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i promoció modes sostenibles. 

2. Objectius 

Facilitar el creuament de la N-II 

3. Descripció de l’actuació 

En el tram de la N-II entre el carrer Mossèn Antoni Doltra i el passeig d’Hortsavinyà no es 
disposa de cap pas subterrani per a vianants que faciliti el creuament d’aquests. Aquest fet es 
tradueix en situacions de creuament de vianants de vianants al mateix nivell de la via, 
sobretot a l’entorn del c. Tordera i del c. de la Costa.  

Es proposa crear un pas per a vianants adaptat en aquest tram de la N-II per tal de facilitar el 
creuament dels vianants de forma segura. Aquest pas caldrà que estigui degudament adaptat 
amb rampes. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Entorn N-II 400.000€ 
- Construcció d’un pas subterrani per a 

vianants degudament adaptat: 
400.000€ 

5. Documentació gràfica de referència 

Plànol 8.1.3 

6. Fase 7. Prioritat  9. Responsable 

2a Mitjana Ajuntament i Ministeri de Foment 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

 1.1 / 2.5 
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P11 Definir els criteris del Decret 344/2006 en els fut urs 
creixements  

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i promoció modes sostenibles.

2. Objectius 

Garantir els criteris d’accessibilitat en els futurs creixements.

3. Descripció de l’actuació

El Decret 344/2006 de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada preveu 
unes condicions mínimes que els nous creixements han de garantir en la seva vialitat per 
afavorir la mobilitat a peu 

- Amplades de voreres suficients tant dels sectors urbans existents com dels 
urbanitzables. Es considera oportú fixar els següents llindars (en metres): 

o En els vials de nova urbanització cal fixar l’amplada total mínima de la vor
en 2,0 metres, i incrementar
formar part de la xarxa d’itineraris principals. 

o En els sectors de remodelació urbana que no sigui possible aplicar el criteri 
anterior hauran de comptar amb una amplada míni
1,8 metres (com a mínim superior a 1,5 metres lliure de pas).

- Pendents longitudinals inferiors al 6%.

- Disponibilitat de guals per a vianants / senyalització horitzontal i vertical a totes les 
cruïlles. 

- Establir mesures de priori

- Connectar amb els principals pols de mobilitat i centres atractors i generadors de 
mobilitat del municipi (centres educatius, centres sanitaris, equipaments esportius i 
culturals, centres de treball, prin

- Els vials que es planifiquin en sòl urbanitzable han de comptar amb unes 
característiques mínimes en quant a amplades i pendent, que són: 

 
e. L'amplada mínima dels carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable amb la 

senyalitzac
Reglament general de circulació, ha de ser de 10 metres.

f. L'amplada mínima dels carrers planificats coma xarxa bàsica en sòl 
urbanitzable, així com dels trams de carretera definits com a trams urban
de ser d'11 metres.

g. L'amplada mínima dels carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable per on 
discorri un itinerari de la xarxa bàsica de bicicletes han de tenir una amplada 

                                                                                                                                         Pla de Mobilitat Urbana de Pineda de Mar

Definir els criteris del Decret 344/2006 en els fut urs 
 

Mobilitat a peu i promoció modes sostenibles. 

ris d’accessibilitat en els futurs creixements. 

3. Descripció de l’actuació  

El Decret 344/2006 de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada preveu 
unes condicions mínimes que els nous creixements han de garantir en la seva vialitat per 

 

Amplades de voreres suficients tant dels sectors urbans existents com dels 
urbanitzables. Es considera oportú fixar els següents llindars (en metres): 

En els vials de nova urbanització cal fixar l’amplada total mínima de la vor
en 2,0 metres, i incrementar-ho fins a 3,0 metres en tots aquells que puguin 
formar part de la xarxa d’itineraris principals.  

En els sectors de remodelació urbana que no sigui possible aplicar el criteri 
anterior hauran de comptar amb una amplada mínima lliure de pas superior a 
1,8 metres (com a mínim superior a 1,5 metres lliure de pas).

Pendents longitudinals inferiors al 6%. 

Disponibilitat de guals per a vianants / senyalització horitzontal i vertical a totes les 

Establir mesures de priorització del vianant en front del trànsit motoritzat.

Connectar amb els principals pols de mobilitat i centres atractors i generadors de 
mobilitat del municipi (centres educatius, centres sanitaris, equipaments esportius i 
culturals, centres de treball, principals eixos comercials...). 

Els vials que es planifiquin en sòl urbanitzable han de comptar amb unes 
característiques mínimes en quant a amplades i pendent, que són: 

L'amplada mínima dels carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable amb la 
ió corresponent a zona 30, d'acord amb el que estableix el 

Reglament general de circulació, ha de ser de 10 metres.
L'amplada mínima dels carrers planificats coma xarxa bàsica en sòl 
urbanitzable, així com dels trams de carretera definits com a trams urban
de ser d'11 metres. 
L'amplada mínima dels carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable per on 
discorri un itinerari de la xarxa bàsica de bicicletes han de tenir una amplada 

Pla de Mobilitat Urbana de Pineda de Mar  

Definir els criteris del Decret 344/2006 en els fut urs 

El Decret 344/2006 de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada preveu 
unes condicions mínimes que els nous creixements han de garantir en la seva vialitat per 

Amplades de voreres suficients tant dels sectors urbans existents com dels 
urbanitzables. Es considera oportú fixar els següents llindars (en metres):  

En els vials de nova urbanització cal fixar l’amplada total mínima de la vorera 
ho fins a 3,0 metres en tots aquells que puguin 

En els sectors de remodelació urbana que no sigui possible aplicar el criteri 
ma lliure de pas superior a 

1,8 metres (com a mínim superior a 1,5 metres lliure de pas). 

Disponibilitat de guals per a vianants / senyalització horitzontal i vertical a totes les 

tzació del vianant en front del trànsit motoritzat. 

Connectar amb els principals pols de mobilitat i centres atractors i generadors de 
mobilitat del municipi (centres educatius, centres sanitaris, equipaments esportius i 

Els vials que es planifiquin en sòl urbanitzable han de comptar amb unes 
característiques mínimes en quant a amplades i pendent, que són:  

L'amplada mínima dels carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable amb la 
ió corresponent a zona 30, d'acord amb el que estableix el 

Reglament general de circulació, ha de ser de 10 metres. 
L'amplada mínima dels carrers planificats coma xarxa bàsica en sòl 
urbanitzable, així com dels trams de carretera definits com a trams urbans, ha 

L'amplada mínima dels carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable per on 
discorri un itinerari de la xarxa bàsica de bicicletes han de tenir una amplada 
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Ajuntament  
de Pineda de Mar 

P11 Definir els criteris del Decret 344/2006 en els fut urs 
creixements 

addicional de 2 metres sempre i quan coincideixi amb la xarxa bàsica de 
vehicles.  

h. Els carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable per on discorri un itinerari per 
al transport públic han de tenir una amplada addicional de 5 metres sempre i 
quan coincideixi amb la xarxa bàsica de vehicles.  

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Sectors previstos pel planejament municipal - 

5. Documentació gràfica de referència 

- 

6. Fase 7. Prioritat  9. Responsable 

1ª i continuat Alta Ajuntament 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Promotors 1.1 / 1.2 / 1.3 / 2.1 / 3.1  
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1.2 Mobilitat en bicicleta

 

B1 Definir la xarxa d’itineraris principals per a bici cletes

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en bicicleta i promoció modes sostenibles

2. Objectius 

Definir la xarxa d’itineraris principals per 

3. Descripció de l’actuació

En el plànol 8.2.1 es representa la xarxa d’itineraris principals per a bicicletes de Pineda de 
Mar. Els sectors de nova urbanització caldrà garantir els criteris que preveu el Decret 
344/2006 i el codi d’accessibilitat), i en les zones consolidades caldrà realitzar les següents 
actuacions:  

- Pendents inferiors al 5% en tots els casos (algun tram pot comptar amb un 8%).

- Característiques de l’itinerari s’estableixen en el plànol 8.2.1. En
bicicleta pot compartir l’espai amb el vehicle privat motoritzat. En d’altres vials cal 
disposar d’un itinerari segregat. 

- Caldrà disposar de la senyalització horitzontal i vertical adequada que indiqui si la 
bicicleta circularà per u
transport.  

Els creixements de l’Àrea Residencial Estratègica Pineda Centre hauran de tenir en compte el 
desenvolupament de les propostes de inclou l’estudi d’avaluació de mobilitat generada. 
Concretament, es tracta de diversos carrils bici que garantiran la connexió de l’ARE amb la 
resta del municipi: 

- Carril bici entre l’Av. Generalitat amb el C. Jaume Balmes (connexió est

- Carril bici que ressegueixi el traçat de l’actual camí del Mig (connexi

- Carril bici per la llera de la Riera (connexió nord

- Carril bici pel nou vial perpendicular a la carretera (connexió nord

- Carril bici pel passeig de la Marina (connexió nord

- Carril bici de connexió amb el complex esportiu (connex

A l’hora de dissenyar la xarxa d’itineraris principal per a bicicletes s’ha escollit diferents tipus 
de recorreguts tenint en compte les condicions de la via, les intensitats de trànsit i la 
importància del recorregut. La tipologia d’itinerari

- Carrils bici segregats (vegeu actuació B

- Convivència amb el trànsit motoritzat (vegeu actuació B
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Mobilitat en bicicleta  

Definir la xarxa d’itineraris principals per a bici cletes

Mobilitat en bicicleta i promoció modes sostenibles 

Definir la xarxa d’itineraris principals per a bicicletes actual i futura del municipi

3. Descripció de l’actuació  

En el plànol 8.2.1 es representa la xarxa d’itineraris principals per a bicicletes de Pineda de 
Mar. Els sectors de nova urbanització caldrà garantir els criteris que preveu el Decret 
344/2006 i el codi d’accessibilitat), i en les zones consolidades caldrà realitzar les següents 

Pendents inferiors al 5% en tots els casos (algun tram pot comptar amb un 8%).

Característiques de l’itinerari s’estableixen en el plànol 8.2.1. En
bicicleta pot compartir l’espai amb el vehicle privat motoritzat. En d’altres vials cal 
disposar d’un itinerari segregat.  

Caldrà disposar de la senyalització horitzontal i vertical adequada que indiqui si la 
bicicleta circularà per un vial segregat o bé en convivència amb d’altres modes de 

Els creixements de l’Àrea Residencial Estratègica Pineda Centre hauran de tenir en compte el 
desenvolupament de les propostes de inclou l’estudi d’avaluació de mobilitat generada. 

tament, es tracta de diversos carrils bici que garantiran la connexió de l’ARE amb la 

Carril bici entre l’Av. Generalitat amb el C. Jaume Balmes (connexió est

Carril bici que ressegueixi el traçat de l’actual camí del Mig (connexi

Carril bici per la llera de la Riera (connexió nord-sud) 

Carril bici pel nou vial perpendicular a la carretera (connexió nord

Carril bici pel passeig de la Marina (connexió nord-sud) 

Carril bici de connexió amb el complex esportiu (connexió est-oest)

A l’hora de dissenyar la xarxa d’itineraris principal per a bicicletes s’ha escollit diferents tipus 
de recorreguts tenint en compte les condicions de la via, les intensitats de trànsit i la 
importància del recorregut. La tipologia d’itineraris proposats és: 

Carrils bici segregats (vegeu actuació B2) 

Convivència amb el trànsit motoritzat (vegeu actuació B3) 

Pla de Mobilitat Urbana de Pineda de Mar  

Definir la xarxa d’itineraris principals per a bici cletes  

a bicicletes actual i futura del municipi 

En el plànol 8.2.1 es representa la xarxa d’itineraris principals per a bicicletes de Pineda de 
Mar. Els sectors de nova urbanització caldrà garantir els criteris que preveu el Decret 
344/2006 i el codi d’accessibilitat), i en les zones consolidades caldrà realitzar les següents 

Pendents inferiors al 5% en tots els casos (algun tram pot comptar amb un 8%). 

Característiques de l’itinerari s’estableixen en el plànol 8.2.1. En determinats vials la 
bicicleta pot compartir l’espai amb el vehicle privat motoritzat. En d’altres vials cal 

Caldrà disposar de la senyalització horitzontal i vertical adequada que indiqui si la 
n vial segregat o bé en convivència amb d’altres modes de 

Els creixements de l’Àrea Residencial Estratègica Pineda Centre hauran de tenir en compte el 
desenvolupament de les propostes de inclou l’estudi d’avaluació de mobilitat generada. 

tament, es tracta de diversos carrils bici que garantiran la connexió de l’ARE amb la 

Carril bici entre l’Av. Generalitat amb el C. Jaume Balmes (connexió est-oest) 

Carril bici que ressegueixi el traçat de l’actual camí del Mig (connexió est-oest) 

Carril bici pel nou vial perpendicular a la carretera (connexió nord-sud)  

oest) 

A l’hora de dissenyar la xarxa d’itineraris principal per a bicicletes s’ha escollit diferents tipus 
de recorreguts tenint en compte les condicions de la via, les intensitats de trànsit i la 
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Ajuntament  
de Pineda de Mar 

B1 Definir la xarxa d’itineraris principals per a bici cletes 

- Convivència amb els vianants (vegeu actuació B4) 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Tot el nucli   

5. Documentació gràfica de referència 

Plànol 8.2.1 

6. Fase 7. Prioritat  9. Responsable 

1ª i 2ª Alta Ajuntament 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Diputació de Barcelona i desenvolupament de 
l’Àrea Residencial Estratègica de Pineda 
Centre 

1.1. / 1.2. / 1.3 / 3.1 / 3.2 
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B2 Carrils bici segregats

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en bicicleta i promoció modes sostenibles

2. Objectius 

Definir la xarxa d’itineraris principals per a bicicletes actual i futura del municipi

3. Descripció de l’actuació

Actualment a Pineda de Mar només es disposa d’un carril bici, situat al passeig del Mar. En la 
resta del municipi la circulació de bicicletes es porta a terme en convivència amb el trànsit 
motoritzat.  

Per tal de garantir la seguretat dels ciclistes i fom
proposa crear diversos itineraris d’ús exclusiu per a bicicletes segregats a la calçada. Els 
eixos on es preveu disposar d’un recorregut exclusiu per a bicicletes són els següents:

Xarxa principal: 

- Pg. Marítim – C. Consolat Mar (2.630m)

- Av. Hispanitat (690m)

- Pg. Diputació (475m)

- Pg. d’Europa (610m)

- Av. Mediterrani (630m)

- C. Pintor Fortuny –

- Pg. de la Marina (660m)

- C. Jaume I – C. Jaume Balmes (1.180m)

- C. Sant Antoni – C. Vall d’Aran 
(1.050m) 

- C. Illes Canàries (735m)

Xarxa secundària: 

- C. Mèxic - C. del Montseny (830m)

- Av. de Puerto Rico (350m)

En tots els casos es proposa que es tracti d’un carril bici segregat a partir d’elements de 
separació física de la circulació del trànsit motoritzat. Es recomana que aquests elements de 
protecció siguin suficientment sòlids per tal d’evitar l’intrusió dels vehicles que circulen per la 
calçada sobre la via reservada als ciclistes.

Amb l’objectiu d’aconseguir 
que tots els carrils bici siguin de doble sentit de circulació. Per tal de garantir les condicions 
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Carrils bici segregats  

Mobilitat en bicicleta i promoció modes sostenibles 

Definir la xarxa d’itineraris principals per a bicicletes actual i futura del municipi

3. Descripció de l’actuació  

Actualment a Pineda de Mar només es disposa d’un carril bici, situat al passeig del Mar. En la 
resta del municipi la circulació de bicicletes es porta a terme en convivència amb el trànsit 

Per tal de garantir la seguretat dels ciclistes i fomentar l’ús d’aquest mode de transport es 
proposa crear diversos itineraris d’ús exclusiu per a bicicletes segregats a la calçada. Els 
eixos on es preveu disposar d’un recorregut exclusiu per a bicicletes són els següents:

Consolat Mar (2.630m) 

Av. Hispanitat (690m) 

Pg. Diputació (475m) 

Pg. d’Europa (610m) 

Av. Mediterrani (630m) 

– Pl. de l’Estatut (310m) 

Pg. de la Marina (660m) 

C. Jaume Balmes (1.180m) 

C. Vall d’Aran – C. de la Rasa - C. Ramón Casas 

C. Illes Canàries (735m) 

C. del Montseny (830m) 

Av. de Puerto Rico (350m) 

En tots els casos es proposa que es tracti d’un carril bici segregat a partir d’elements de 
sica de la circulació del trànsit motoritzat. Es recomana que aquests elements de 

protecció siguin suficientment sòlids per tal d’evitar l’intrusió dels vehicles que circulen per la 
calçada sobre la via reservada als ciclistes. 

Amb l’objectiu d’aconseguir una àmplia xarxa d’itineraris per a bicicletes segurs es proposa 
que tots els carrils bici siguin de doble sentit de circulació. Per tal de garantir les condicions 

Pla de Mobilitat Urbana de Pineda de Mar  

Definir la xarxa d’itineraris principals per a bicicletes actual i futura del municipi 

Actualment a Pineda de Mar només es disposa d’un carril bici, situat al passeig del Mar. En la 
resta del municipi la circulació de bicicletes es porta a terme en convivència amb el trànsit 

entar l’ús d’aquest mode de transport es 
proposa crear diversos itineraris d’ús exclusiu per a bicicletes segregats a la calçada. Els 
eixos on es preveu disposar d’un recorregut exclusiu per a bicicletes són els següents: 

C. Ramón Casas - Pl. Pau Casals 

En tots els casos es proposa que es tracti d’un carril bici segregat a partir d’elements de 
sica de la circulació del trànsit motoritzat. Es recomana que aquests elements de 

protecció siguin suficientment sòlids per tal d’evitar l’intrusió dels vehicles que circulen per la 

una àmplia xarxa d’itineraris per a bicicletes segurs es proposa 
que tots els carrils bici siguin de doble sentit de circulació. Per tal de garantir les condicions 
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Ajuntament  
de Pineda de Mar 

B2 Carrils bici segregats 

òptimes de seguretat cal que en tots els casos es disposi d’una amplada mínima de 3 metres. 

Dimensions mínimes necessàries d’un carril bici bid ireccional segregat 

 
Font: Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Tot el nucli  426.300€ 
- Senyalització horitzontal de carril-bici 

bidireccional segregat en calçada 
amb elements físics de separació de 
la resta de vehicles (42€/m):  

 

Xarxa principal  376.740€ 

Pg. Marítim – C. Consolat Mar  110.460€ 

Av. Hispanitat 28.980€ 

Pg. Diputació 19.950€ 

Pg. d’Europa 25.620€ 

Av. Mediterrani  26.460€ 

Pg. de la Marina  27.720€ 

C. Pintor Fortuny – Pl. de l’Estatut 13.020€ 

C. Jaume I – C. Jaume Balmes 49.560€ 

C. Sant Antoni – C. Vall d’Aran – 
C. de la Rasa - C. Ramón Casas 
- Pl. Pau Casals 

44.100€ 

C. Illes Canàries 30.870€ 

Xarxa secundària  49.560€ 

C. Mèxic - C. del �ontseny 34.860€ 

Av. de Puerto Rico 14.700€ 
 

5. Documentació gràfica de referència 

Plànol 8.2.1 

6. Fase 7. Prioritat  9. Responsable 

1ª i 2ª Alta Ajuntament 
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B2 Carrils bici segregats

10. Possibles fonts de finançament
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Carrils bici segregats  

10. Possibles fonts de finançament  11. Indicador d’avaluació de la proposta

3.1 / 3.2 
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11. Indicador d’avaluació de la proposta  
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Ajuntament  
de Pineda de Mar 

 

B3 Proposta de convivència amb el trànsit motoritzat 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en bicicleta i promoció modes sostenibles 

2. Objectius 

Definir la xarxa d’itineraris principals per a bicicletes actual i futura del municipi 

3. Descripció de l’actuació 

Actualment, la presència de bicicletes en cohabitació amb el trànsit motoritzat per la vialitat 
interna de Pineda de Mar és elevada. Cal tenir en compte que en la majoria de vials on es 
porta a terme aquesta cohabitació les intensitats de trànsit són reduïdes i es poden realitzar 
amb seguretat. No obstant això, caldria senyalitzar degudament aquells vials on es considera 
que la circulació de bicicletes pot fer-se en condicions de seguretat. 

Pel que fa a la senyalització utilitzada caldrà establir uns criteris homogenis per a tota la xarxa 
ciclable. En el cas de les marques horitzontals es recomana optar pel dibuix d’una bicicleta i 
una fletxa que indiqui el sentit de circulació. Aquest tipus de senyalització acostuma a ser de 
color blanc però es pot optar per qualsevol altre color que ressalti amb l’asfalt. Pel que fa a la 
senyalització vertical es pot optar per una senyal propi i entenedora que mostri la figura d’una 
bicicleta o bé per la senyal P-22 de perill ciclistes.  

Exemple de senyalització horitzontal               Senyal P-22: perill ciclistes 

             

Es proposa dotar de senyalització vertical i horitzontal de convivència de bicicletes amb el 
trànsit motoritzat en els carrers: 

- C. Tribala (tram entre el c. Jaume Balmes i el c. Major i entre el c. Ignasi Iglesias i el 
pg. Marítim) 

- C. Moragas i Barret (tram entre el c. Major i l’av. Mare de Déu de Montserrat) 

- C. Girona (tram entre el c. de les Arpelles i el c. Illes Canàries) 

- C. de les Arpelles (tram entre el c. Jaume I i el c. de Sant Antoni) 

- C. Mar (excepte en el tram amb ampliació de l’espai per a vianants fins a més de 5m 
on la bicicleta pot circular en convivència amb el vianant) 

- C. d’Ignasi Iglesias – c. del Progrés 
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B3 Proposta de convivència amb el trànsit motoritzat

- C. de la Justícia – c. de Girona

- C. de Camos 

- C. de Calella 

- C. Extremadura 

- C. de Sant Jaume (tram entre c. del Montseny i c. Extremadura)

- C. del Montseny (tram entre el c. de Sant Jaume i la Riera)

- C. de la Noguera 

En tots ells la cohabitació es farà seguint els sentits de circulació del trànsit motoritzat i estarà 
prohibida la convivència en sentit oposat.

D’altra banda, en aquells carrers del centre urbà que estan pacificats també es pot garantir la 
convivència amb el trànsit rodat però en aquests casos ja no serà necessari col·locar 
senyalització. Aquest cas afecta al: c. Major
Plaça i la pl. Espanya.  

 

4. Zona d’actuació 

Tot el nucli  

5. Documentació gràfica de referència

Plànol 8.2.1 

6. Fase 7. Prioritat

1ª i 2ª Mitjana

10. Possibles fonts de finançament
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c. de Girona 

C. de Sant Jaume (tram entre c. del Montseny i c. Extremadura)

C. del Montseny (tram entre el c. de Sant Jaume i la Riera) 

En tots ells la cohabitació es farà seguint els sentits de circulació del trànsit motoritzat i estarà 
onvivència en sentit oposat. 

D’altra banda, en aquells carrers del centre urbà que estan pacificats també es pot garantir la 
convivència amb el trànsit rodat però en aquests casos ja no serà necessari col·locar 
senyalització. Aquest cas afecta al: c. Major, c. Montpalau, c. Roig i Jalpí, c. de la Vila, c. de la 

8. Cost (€) 

9.570€ 
- Senyalització horitzontal de 

simbologia (32
1.056€ 

- Senyalització vertical de perill ciclistes 
o similar (258
8.514€ 

5. Documentació gràfica de referència  

7. Prioritat  9. Responsable 

Mitjana Ajuntament 

10. Possibles fonts de finançament  11. Indicador d’avaluació de la proposta

3.1 / 3.2 
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Proposta de convivència amb el trànsit motoritzat  

C. de Sant Jaume (tram entre c. del Montseny i c. Extremadura) 

En tots ells la cohabitació es farà seguint els sentits de circulació del trànsit motoritzat i estarà 

D’altra banda, en aquells carrers del centre urbà que estan pacificats també es pot garantir la 
convivència amb el trànsit rodat però en aquests casos ja no serà necessari col·locar 

, c. Montpalau, c. Roig i Jalpí, c. de la Vila, c. de la 

Senyalització horitzontal de 
simbologia (32€/unitat): 32*33 = 

Senyalització vertical de perill ciclistes 
ar (258€/unitat): 258*33 = 

11. Indicador d’avaluació de la proposta  
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Ajuntament  
de Pineda de Mar 

B4 Proposta de convivència amb els vianants 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en bicicleta i promoció modes sostenibles 

2. Objectius 

Definir la xarxa d’itineraris principals per a bicicletes actual i futura del municipi 

3. Descripció de l’actuació 

En aquells vials d’ús exclusiu per a vianants o amb voreres d’amplada superior a 3 metres on 
es considera que es pot garantir la cohabitació entre aquests i els ciclistes es proposa 
col·locar-hi senyalització horitzontal a la calçada per tal d’advertir als diferents usuaris de la 
via de la circulació de bicicletes. Tot i això, en aquests vials els vianants tindran prioritat 
davant de les bicicletes. 

Aquells carrers on es considera possible la convivència amb els vianants són: 

- C. de la Vila 

- Pl. Catalunya 

- C. Mar 

- Carreró de la Plaça 

- C. Mar (entre el C. Consolat Mar i el C. Girona) 

- Pl. de les Mèlies 

El carrer Doctor Bertomeu, malgrat tractar-se d’un vial d’ús exclusiu per a vianants no es 
considera adequat garantir-hi la circulació de bicicletes. Tenint en compte l’elevat volum de 
vianants que circulen per aquest important eix comercial es considera oportú no facilitar la 
cohabitació entre ciclistes i vianants.  

D’altra banda, tal com s’exposa en l’actuació P7, es proposa adequar un espai per a vianants 
i bicicletes segregat del trànsit motoritzat al camí del Mig. Es proposa donar continuïtat a 
aquest recorregut a partir d’adequar un itinerari paral·lel a la Riera de Pineda i amb la passera 
per a vianants que creua la N-II a Hortsavinyà. D’aquesta forma es disposarà de connexió 
amb la resta d’itineraris ciclables i amb el barri de les Creus. Així mateix, es permetrà 
connectar amb el carril bici previst al passeig d’Hortsavinyà per accedir al parc natural de 
Montnegre-Corredor (vegeu actuació B5).  

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Tot el nucli Sense cost afegit 

5. Documentació gràfica de referència 

Plànol 8.2.1 

6. Fase 7. Prioritat  9. Responsable 
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B4 Propos ta de convivència amb els vianants

1ª i 2ª Mitjana

10. Possibles fonts de finançament
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ta de convivència amb els vianants  

Mitjana Ajuntament 

10. Possibles fonts de finançament  11. Indicador d’avaluació de la proposta

3.1 / 3.2 
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11. Indicador d’avaluació de la proposta  
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Ajuntament  
de Pineda de Mar 

B5 Millorar i prolongar el carril bici existent al pas seig del Mar 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en bicicleta i promoció modes sostenibles 

2. Objectius 

Definir la xarxa d’itineraris principals per a bicicletes actual i futura del municipi 

3. Descripció de l’actuació 

Actualment a Pineda de Mar només es disposa d’un carril bici, situat al passeig del Mar, 
paral·lel a la via del ferrocarril i la franja costera. Tot i això, aquest itinerari ciclable només 
afecta a un tram del passeig, dificultant la continuïtat del recorregut.  

La prolongació d’aquest itinerari permetria disposar de connexió en bicicleta amb els 
municipis veïns (Calella a l’oest i Santa Susana a l’est). Aquest projecte caldria consensuar-lo 
amb els ajuntaments dels municipis de Calella i Santa Susana per tal de garantir la continuïtat 
d’aquest eix un cop superat el límit del terme municipal de Pineda de Mar. Concretament,  
l’espai corresponent al passeig del Mar dins del terme municipal de Pineda que no disposa de 
carril bici mesura 1,4km. 

Tot i això, es preveu que quan es desenvolupi el carril bici proposat al passeig Marítim – c. 
Consolat del Mar (vegeu l’actuació B2) el carril bici existent al passeig del Mar passi a tenir un 
ús més secundari, corresponent a desplaçament d’oci i lleure. Per aquest motiu no es 
considera necessari aplicar cap actuació de remodelació o reubicació de l’itinerari actual.  

Tanmateix, per evitar la presència de sorra a l’espai destinat als ciclistes es proposa aplicar 
un manteniment i neteja més habitual per evitar el risc de relliscades. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Passeig del Mar  490.000€ 
- Construcció de carril-bici bidireccional 

segregat (350€/m): 350*1.400 = 
490.000€ 

5. Documentació gràfica de referència 

Plànol 8.2.1 

6. Fase 7. Prioritat  9. Responsable 

2ª Mitjana Ajuntament 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

 3.1 / 3.2 
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B6 Crear un carril bici al passeig d’Hortsavinyà

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en bicicleta i promoció modes sostenibles

2. Objectius 

Definir la xarxa d’itineraris principals per a

3. Descripció de l’actuació

Es proposa adequar un carril bici 
disposar d’un itinerari per a bicicletes 
Corredor. Es considera apropiat garantir aquest itinerari ciclable almenys en els primers 
2,5km, des de l’IES Joan Coromines fins al pont de l’autopista. 

Des de l’ajuntament ja fa temps que es té prevista aquesta actuació
amplada de 2,5m en els agricultors dels camps situats al costat del vial per a vehicles 
existent.  

4. Zona d’actuació 

Passeig d’Hortsavinyà 

5. Documentació gràfica de referència

Plànol 8.2.1 

6. Fase 7. Prior

1ª i 2ª Mitjana

10. Possibles fonts de finançament

FEDER, Diputació de Barcelona
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Crear un carril bici al passeig d’Hortsavinyà  

Mobilitat en bicicleta i promoció modes sostenibles 

Definir la xarxa d’itineraris principals per a bicicletes actual i futura del municipi

3. Descripció de l’actuació  

Es proposa adequar un carril bici bidireccional segregat al passeig d’Hortsavinyà per tal d
disposar d’un itinerari per a bicicletes segur que connecti amb el parc natural de Montnegre

Es considera apropiat garantir aquest itinerari ciclable almenys en els primers 
2,5km, des de l’IES Joan Coromines fins al pont de l’autopista.  

fa temps que es té prevista aquesta actuació i es pretén expropiar una 
a de 2,5m en els agricultors dels camps situats al costat del vial per a vehicles 

8. Cost (€) 

87.500€ (no s’ha considerat el cost 
d’expropiació) 

- Adequar un itinerari per a bicicletes 
paral·lel al pg. d’Hortsavinyà
35*2.500m = 87.500

5. Documentació gràfica de referència  

7. Prior itat  9. Responsable 

Mitjana Ajuntament 

10. Possibles fonts de finançament  11. Indicador d’avaluació de la proposta

, Diputació de Barcelona 3.1 / 3.2 
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bicicletes actual i futura del municipi 

segregat al passeig d’Hortsavinyà per tal de 
el parc natural de Montnegre-

Es considera apropiat garantir aquest itinerari ciclable almenys en els primers 

i es pretén expropiar una 
a de 2,5m en els agricultors dels camps situats al costat del vial per a vehicles 

(no s’ha considerat el cost 

Adequar un itinerari per a bicicletes 
paral·lel al pg. d’Hortsavinyà (35€/m): 
35*2.500m = 87.500€ 

11. Indicador d’avaluació de la proposta  
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B7 Instal·lar un aparcament per a bicicletes segur a l ’estació de 
ferrocarril 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en bicicleta i promoció modes sostenibles 

2. Objectius 

Garantir la demanda d’aparcament per a bicicletes actual i futura 

3. Descripció de l’actuació 

Es proposa instal·lar un aparcament per a bicicletes segur a l’estació de ferrocarril. Per tal de 
garantir la intermodalitat entre ambdós modes de transport es considera apropiat disposar 
d’un punt d’aparcament cobert a les instal·lacions de l’estació.  

Es recomana habilitar un espai dins de l’edifici de l’estació o molt proper a aquest per tal de 
facilitar un espai visible pel personal de l’estació i que alhora estigui protegit de les condicions 
meteorològiques.  

Si aquest sistema d’aparcament funciona es proposa instal·lar aparcaments coberts similars 
en altres punts del nucli urbà. En aquests sentit, es recomana prioritzar els punts més 
concorreguts: el centre de Pineda (a l’entorn de la plaça de les Mèlies) i centre de Poblenou 
(a l’entorn de l’av. Hispanitat). Tanmateix, aquesta xarxa d’aparcaments segurs es podria fer 
extensiva en funció de la demanda.  

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Tot el nucli   

5. Documentació gràfica de referència 

Plànol 8.2.2 

6. Fase 7. Prioritat  9. Responsable 

1ª i 2ª Mitjana Ajuntament, EMT 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

EMT 3.1 / 3.2 
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B8 Garantir la demanda d’aparcament per a bicicletes a tot a la 
ciutat 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en bicicleta i promoció modes sostenibles

2. Objectius 

Garantir la demanda d’aparcament per a bicicletes actual i futura

3. Descripció de l’actuació

Actualment, l’oferta d’aparcament per a bicicletes a la via pública a Pineda de Mar és de 338 
places repartides en 39 punts d’aparcament. 

No obstant això, alguns punts de la ciutat no disposen d’aparcament per a bicicletes proper. 
Tot i això, per tal de garantir 
principals centres d’atracció i generació de viatges, es proposa ampliar l’oferta d’aparcament 
existent.  

Per una banda, es proposa que tots els equipaments públics existents al municipi di
d’un punt d’aparcament per a bicicletes proper, ja sigui dins el recinte de l’establiment o a la 
via pública. En aquest sentit es proposa instal·lar nous punts d’aparcament a:

- CEIP Mediterrània 

- CEIP Aloc 

- CEIP Poblenou 

- IES Pineda de Mar (malgrat aque
pot servir després per als veïns del Carme o bé ser traslladat al nou emplaçament)

- Entorn de l’escola de música (C. Jaume I)

- Zona esportiva de Pinemar

- Centre d’Atenció Primària de Pineda

- Centre d’Atenció Primària de Poblenou (Pl. Solidaritat)

- Biblioteca de Poblenou

- Oficina del Cos de Mossos d’Esquadra

 

A banda d’aquests punts d’aparcament es proposa instal·lar
urbà oferint una bona cobertura d’aparcament. Cal prioritzar la
bicicletes a l’entorn de la xarxa d’itineraris per a bicicletes prevista facilitant l’accés a 
l’aparcament. Així mateix, es proposa adequar punts d’aparcament a l’entorn dels principals 
eixos comercials i d’activitat. Concreta

- Av. Rierany dels Frares (un parell o tres de punts d’aparcament al llarg de l’eix, 
coincidint amb la intersecció amb Av. Hispanitat, Pg. Diputació i Pg. Marítim)

- Av. Hispanitat (un parell de punts d’aparca
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ntir la demanda d’aparcament per a bicicletes a tot a la 

Mobilitat en bicicleta i promoció modes sostenibles 

Garantir la demanda d’aparcament per a bicicletes actual i futura 

3. Descripció de l’actuació  

nt, l’oferta d’aparcament per a bicicletes a la via pública a Pineda de Mar és de 338 
places repartides en 39 punts d’aparcament.  

No obstant això, alguns punts de la ciutat no disposen d’aparcament per a bicicletes proper. 
Tot i això, per tal de garantir la demanda d’aparcament a tota la ciutat, sobretot a l’entorn dels 
principals centres d’atracció i generació de viatges, es proposa ampliar l’oferta d’aparcament 

Per una banda, es proposa que tots els equipaments públics existents al municipi di
d’un punt d’aparcament per a bicicletes proper, ja sigui dins el recinte de l’establiment o a la 
via pública. En aquest sentit es proposa instal·lar nous punts d’aparcament a:

 

IES Pineda de Mar (malgrat aquest es prevegi traslladar-lo a Pinemar, l’aparcament 
pot servir després per als veïns del Carme o bé ser traslladat al nou emplaçament)

Entorn de l’escola de música (C. Jaume I) 

Zona esportiva de Pinemar 

Centre d’Atenció Primària de Pineda 

Primària de Poblenou (Pl. Solidaritat) 

Biblioteca de Poblenou 

Oficina del Cos de Mossos d’Esquadra 

A banda d’aquests punts d’aparcament es proposa instal·lar-ne d’altres distribuïts pel nucli 
urbà oferint una bona cobertura d’aparcament. Cal prioritzar la ubicació d’aparcaments per a 
bicicletes a l’entorn de la xarxa d’itineraris per a bicicletes prevista facilitant l’accés a 
l’aparcament. Així mateix, es proposa adequar punts d’aparcament a l’entorn dels principals 
eixos comercials i d’activitat. Concretament, es proposa habilitar un punt d’aparcament a:

Av. Rierany dels Frares (un parell o tres de punts d’aparcament al llarg de l’eix, 
coincidint amb la intersecció amb Av. Hispanitat, Pg. Diputació i Pg. Marítim)

Av. Hispanitat (un parell de punts d’aparcament al llarg de l’eix)

Pla de Mobilitat Urbana de Pineda de Mar  

ntir la demanda d’aparcament per a bicicletes a tot a la 

nt, l’oferta d’aparcament per a bicicletes a la via pública a Pineda de Mar és de 338 

No obstant això, alguns punts de la ciutat no disposen d’aparcament per a bicicletes proper. 
la demanda d’aparcament a tota la ciutat, sobretot a l’entorn dels 

principals centres d’atracció i generació de viatges, es proposa ampliar l’oferta d’aparcament 

Per una banda, es proposa que tots els equipaments públics existents al municipi disposin 
d’un punt d’aparcament per a bicicletes proper, ja sigui dins el recinte de l’establiment o a la 
via pública. En aquest sentit es proposa instal·lar nous punts d’aparcament a: 

lo a Pinemar, l’aparcament 
pot servir després per als veïns del Carme o bé ser traslladat al nou emplaçament) 

ne d’altres distribuïts pel nucli 
ubicació d’aparcaments per a 

bicicletes a l’entorn de la xarxa d’itineraris per a bicicletes prevista facilitant l’accés a 
l’aparcament. Així mateix, es proposa adequar punts d’aparcament a l’entorn dels principals 

ment, es proposa habilitar un punt d’aparcament a: 

Av. Rierany dels Frares (un parell o tres de punts d’aparcament al llarg de l’eix, 
coincidint amb la intersecció amb Av. Hispanitat, Pg. Diputació i Pg. Marítim) 

ment al llarg de l’eix) 
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B8 Garantir la demanda d’aparcament per a bicicletes a  tota la 
ciutat 

- Passeig Marítim (diversos punts d’aparcament al llarg de l’eix, sobretot al tram on es 
realitza el mercat ambulant setmanal de Pineda i Poblenou) 

- Av. Mediterrani (un parell de punts d’aparcament al llarg de l’eix) 

- C. Garbí (prop del pas subterrani de la N-II d’accés a Can Morer i prop de la parada 
d’autobús existent a la gasolinera de Poblenou) 

- C. Jacint Benavente (cruïlla amb Marconi) 

- Pl. del Rei 

- Pl. de les Palmeres 

- Pl. de l’Estatut 

- Pl. del Mar 

- Pl. d’Orient 

- Pl. de Can Bepa 

- Pl. del Carme 

- Pl. de Can Bel 

- C. Mar 

- C. Puntaires (un parell de punts d’aparcament al llarg de l’eix) 

- C. Moragas i Barret (prop de la cruïlla amb el C. Major) 

 

Preferentment, es proposa ubicar l’aparcament a la calçada ocupant part de l’espai que 
actualment està reservat per a l’aparcament de 
vehicles. En aquests casos caldrà adaptar la 
calçada amb senyalització horitzontal de l’espai 
reservat per a les bicicletes tal com s’ha fet en els 
aparcaments existents.  

 

En els aparcaments proposats a les places, en 
cas de col·locar-los a l’espai destinat al vianant 
caldrà escollir un espai limítrof per provocar un 
impacte mínim.  

 

El plànol 8.2.2 detalla la proposta de punts d’aparcaments per a bicicletes. 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Tot el nucli  22.200€ 
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B8 Garantir la demanda d’aparcament per a bicicletes a tot a la 
ciutat 

5. Documentació gràfica de referència

Plànol 8.2.2 

6. Fase 7. Prioritat

1ª i 2ª Mitjana

10. Possibles fonts de finançament
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ntir la demanda d’aparcament per a bicicletes a tot a la 

5. Documentació gràfica de referència  - Cost instal·lació de barra “U” invertida 
d’aparcament per a bicicletes 
138€/unitat. Es proposa un total de 38 
punts d’aparcament i es proposa que 
majoritàriament aquests comptin amb 
4 barres cadascun (152 barres): 
21.000€ 

- Cost de pintar a la calçada l’espai 
reservat per a aparcament de 
bicicletes (35€/unitat): 1.200€

7. Prioritat  9. Responsable 

Mitjana Ajuntament 

10. Possibles fonts de finançament  11. Indicador d’avaluació de la proposta

3.1 / 3.2 
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ntir la demanda d’aparcament per a bicicletes a tot a la 

ació de barra “U” invertida 
d’aparcament per a bicicletes 

€/unitat. Es proposa un total de 38 
punts d’aparcament i es proposa que 
majoritàriament aquests comptin amb 
4 barres cadascun (152 barres): 

Cost de pintar a la calçada l’espai 
r a aparcament de 
€/unitat): 1.200€ 

11. Indicador d’avaluació de la proposta  
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B9 Unificar la tipologia d’aparcament per a bicicletes  existents a 
la ciutat 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en bicicleta i promoció modes sostenibles 

2. Objectius 

Garantir la demanda d’aparcament per a bicicletes actual i futura 

3. Descripció de l’actuació 

La tipologia d’aparcaments per a bicicletes existents a Pineda de Mar és molt diversa. Es 
proposa unificar el disseny i característiques dels punts d’aparcament per tal de facilitar-ne el 
reconeixement i utilització dels usuaris. 

En aquest sentit, es recomana tendir pel model d’aparcament del tipus “U” invertida, essent el 
model més recomanat actualment a nivell europeu pel seu nivell de seguretat i comoditat. Es 
tracta d’un aparcament format per un suport constituït per una peça metàl·lica que permet 
amarrar dues bicicletes, una a cada costat. El principal avantatge d’aquest tipus de suport és 
que permet subjectar la bicicleta amb dos antirobatoris, fixant el quadre de les dues rodes, un 
a cada extrem de la “U” invertida.  

A la figura següent es detalla les característiques d’aquest tipus d’aparcament: 

 

Dimensions bàsiques d’un aparcament amb suport del tipus “U” invertida 

 
Font: Manual d’aparcament per a bicicletes. IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de España 

 

En aquests moments es disposa de 39 punts d’aparcament per a bicicletes dels quals 19 
compten amb una tipologia d’aparcament totalment diferent al proposat. Es tracta doncs, de 
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B9 Unificar la tipologia d’aparcament per a bicicletes  existents a 
la ciutat 

206 places d’aparcament 
d’aparcament predominant en aquests casos és l’ancoratge de la roda.

 

Així mateix, també es recomana que sempre que sigui possible la instal·lació de cada punt 
d’aparcament vagi acompan
inclemències meteorològiques.

4. Zona d’actuació 

Tot el nucli  

5. Documentació gràfica de referència

Plànol 8.2.2 

6. Fase 7. Prioritat

2ª i 3ª Mitjana

10. Possibles fonts de finançament
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Unificar la tipologia d’aparcament per a bicicletes  existents a 

206 places d’aparcament per a bicicletes d’una tipologia diferent a la “U” invertida. El model 
d’aparcament predominant en aquests casos és l’ancoratge de la roda.

Així mateix, també es recomana que sempre que sigui possible la instal·lació de cada punt 
d’aparcament vagi acompanyada d’una marquesina que protegeixi les bicicletes de les 
inclemències meteorològiques. 

8. Cost (€) 

28.500€ 
- Cost instal·lació de barra “U” invertida 

d’aparcament per a bicicletes 
(138€/unitat): 206places*138€ = 
28.500€ 

5. Documentació gràfica de referència  

7. Prioritat  9. Responsable 

Mitjana Ajuntament 

10. Possibles fonts de finançament  11. Indicador d’avaluació de la proposta

3.1 / 3.2 
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Unificar la tipologia d’aparcament per a bicicletes  existents a 

per a bicicletes d’una tipologia diferent a la “U” invertida. El model 
d’aparcament predominant en aquests casos és l’ancoratge de la roda. 

Així mateix, també es recomana que sempre que sigui possible la instal·lació de cada punt 
yada d’una marquesina que protegeixi les bicicletes de les 

Cost instal·lació de barra “U” invertida 
d’aparcament per a bicicletes 

€/unitat): 206places*138€ = 

11. Indicador d’avaluació de la proposta  
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1.3 Mobilitat en transport públic 

 

T1 Modificar el recorregut de l’actual línia d’autobús  entre Pineda 
de Mar i Calella 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en transport públic col·lectiu  

2. Objectius 

Adequar el recorregut de l’autobús a les propostes de circulació definides a l’actuació V2 del 
mateix Pla de Mobilitat Urbana, augmentar la velocitat comercial i la cobertura de Pineda 
Centre. 

3. Descripció de l’actuació 

Els canvis de sentit i la unidireccionalitat que s’ha definit a les propostes de circulació d’aquest 
document (veure actuació V2) alteren el circuit actual de l’autobús semi-urbà al seu pas pel 
barri de Poblenou i també pel barri del Carme (com es pot veure al plànol 8.3.1). 

Es proposa un recorregut que circuli exclusivament per la xarxa viària principal i distribuïdora 
(veure actuació V1). Com a principal variació, es proposa desviar el recorregut actual pel 
traçat de la N-II (sentit Calella) i acostar-lo al nucli urbà i l’estació de tren, per dos motius: 

• Aconseguir un recorregut amb una major simetria i una major cobertura del nucli antic i 
del barri del Carme 

• Augmentar la velocitat comercial del servei, donat que el pas per la N-II té una velocitat 
comercial molt baixa 

Pel que fa a l’itinerari sentit Pineda de Mar  es preveuen les següents afectacions: 

- Recorregut : l’autobús un cop arribi a l’Avinguda Rierany dels Frares, procedent de 
Calella, girarà per l’Avinguda Hispanitat fins al Passeig de la Costa Brava on girarà a 
l’esquerra per enfilar aquest passeig fins al carrer Garbí (N-II), coincidint amb el 
recorregut actual. 

Una vegada l’autobús arriba al a la part del nucli antic, l’autobús baixarà un tram per 
l’Avinguda de la Mare de Déu de Montserrat, fins al carrer Àngel Guimerà, per on 
continuarà baixant fins al carrer Ignasi Iglesias. L’itinerari seguirà pel carrer Ignasi 
Iglesias fins al carrer Santiago Rusiñol, des d’on pujarà tot recte fins al barri de 
Pinemar, coincidint amb el recorregut actual pel carrer Nonell. 

- Parades : es proposa, 

o Traslladar la parada de l’Av. Rierany dels Frares a l’Av. Hispanitat 

o Crear una nova parada a la Plaça dels Països Catalans (o a la Pl. del Pilar) 

o Traslladar la parada de l’Av. Mediterrani al Pg. de la Costa Brava  
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T1 Modificar el recorregut de l’actual línia d’autobús  entre Pineda 
de Mar i Calella

o Traslladar la parada de Riera / carrer Major a Àngel Guimerà amb Jaume I

 

o Traslladar la parada de Riera / Antoni Doltra a la Plaça de l’Estatut

o Crear una nova parada al carrer Ignasi Iglesias amb el carrer Mar

o Crear una nova parada a Santiago Rusiñol amb 

o Crear una nova parada a la plaça del Carme

o Mantenir les 3 parades sobre el carrer Nonell

Pel que fa a l’itinerari sentit Calella

- Recorregut : des del barri de Pinemarl’autobús tindrà dos itineraris diferents, e
de l’hora del dia. L’itinerari més freqüent coincidirà amb l’actual, baixant pel carrer de 
Martí Alsina. No obstant, en horari d’entrades i sortides dels centres educatius al 
voltant de Pau Casals (barri de Can Cornet), el vehicle es desviarà pels
Claudio Coello i Ausiàs March, efectuant dues noves parades en aquestes 
expedicions. Una vegada el vehicle assoleix la N
urbà pel carrer Santiago Rusiñol, fins al carrer de Jaume I. Una vegada a Jaum
l’itinerari segueix fins al carrer Puntaires, i des d’aquí al carrer Girona / Justícia, fins a 
la plaça de les Palmeres, des d’on puja fins a la N
Mare de Déu de la Mercè. El tram següent és coincident amb l’actu
l’Avinguda Mediterrani es proposa girar a la dreta al Passeig de la Diputació, sense fer 
el desviament fins a la Plaça del Pilar (com es fa actualment).

- Parades : es proposa,

o Crear una nova parada al carrer Martí Alsina amb Renoir

o Per a les expedicions que arriben a Pau Casals, crear dues noves parades, a 
Renoir amb Ramon Casas i al final del carrer Ausiàs March (que poden 
provenir de les que s’eliminen a la Pl. Estació i a la Pl. del Pilar)

o Mantenir les parades sobre el carrer Nonell i 

o Traslladar la parada de Santiago Rusiñol amb Progrés al carrer Girona amb 
Puntaires 

o Eliminar la parada de la plaça de l’Estació

o Mantenir les parades de la Plaça de les Palmeres, la Plaça de la Pagesia, la 
Plaça del Doctor Bartormeu, les 

o Crear una nova parada al carrer Mèxic amb la Noguera

o Mantenir les parades de l’avinguda Mediterrani, del Pg. de la Diputació i de 
l’Av. Rierany dels Frares

o Eliminar la parada de la Plaça del Pilar
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Modificar el recorregut de l’actual línia d’autobús  entre Pineda 
de Mar i Calella  

Traslladar la parada de Riera / carrer Major a Àngel Guimerà amb Jaume I

Traslladar la parada de Riera / Antoni Doltra a la Plaça de l’Estatut

Crear una nova parada al carrer Ignasi Iglesias amb el carrer Mar

Crear una nova parada a Santiago Rusiñol amb Progrés

Crear una nova parada a la plaça del Carme 

Mantenir les 3 parades sobre el carrer Nonell 

l’itinerari sentit Calella , es preveuen les següents afectacions:

: des del barri de Pinemarl’autobús tindrà dos itineraris diferents, e
de l’hora del dia. L’itinerari més freqüent coincidirà amb l’actual, baixant pel carrer de 
Martí Alsina. No obstant, en horari d’entrades i sortides dels centres educatius al 
voltant de Pau Casals (barri de Can Cornet), el vehicle es desviarà pels
Claudio Coello i Ausiàs March, efectuant dues noves parades en aquestes 
expedicions. Una vegada el vehicle assoleix la N-II, continua el recorregut cap al nucli 
urbà pel carrer Santiago Rusiñol, fins al carrer de Jaume I. Una vegada a Jaum
l’itinerari segueix fins al carrer Puntaires, i des d’aquí al carrer Girona / Justícia, fins a 
la plaça de les Palmeres, des d’on puja fins a la N-II (carrer Garbí) per l’Avinguda de la 
Mare de Déu de la Mercè. El tram següent és coincident amb l’actu
l’Avinguda Mediterrani es proposa girar a la dreta al Passeig de la Diputació, sense fer 
el desviament fins a la Plaça del Pilar (com es fa actualment). 

: es proposa, 

Crear una nova parada al carrer Martí Alsina amb Renoir

les expedicions que arriben a Pau Casals, crear dues noves parades, a 
Renoir amb Ramon Casas i al final del carrer Ausiàs March (que poden 
provenir de les que s’eliminen a la Pl. Estació i a la Pl. del Pilar)

Mantenir les parades sobre el carrer Nonell i la Plaça del Carme

Traslladar la parada de Santiago Rusiñol amb Progrés al carrer Girona amb 

Eliminar la parada de la plaça de l’Estació 

Mantenir les parades de la Plaça de les Palmeres, la Plaça de la Pagesia, la 
Plaça del Doctor Bartormeu, les dues parades del carrer Garbí.

Crear una nova parada al carrer Mèxic amb la Noguera

Mantenir les parades de l’avinguda Mediterrani, del Pg. de la Diputació i de 
l’Av. Rierany dels Frares 

Eliminar la parada de la Plaça del Pilar 

Pla de Mobilitat Urbana de Pineda de Mar  

Modificar el recorregut de l’actual línia d’autobús  entre Pineda 

Traslladar la parada de Riera / carrer Major a Àngel Guimerà amb Jaume I 

Traslladar la parada de Riera / Antoni Doltra a la Plaça de l’Estatut 

Crear una nova parada al carrer Ignasi Iglesias amb el carrer Mar 

Progrés 

, es preveuen les següents afectacions: 

: des del barri de Pinemarl’autobús tindrà dos itineraris diferents, en funció 
de l’hora del dia. L’itinerari més freqüent coincidirà amb l’actual, baixant pel carrer de 
Martí Alsina. No obstant, en horari d’entrades i sortides dels centres educatius al 
voltant de Pau Casals (barri de Can Cornet), el vehicle es desviarà pels carrers Renoir, 
Claudio Coello i Ausiàs March, efectuant dues noves parades en aquestes 

II, continua el recorregut cap al nucli 
urbà pel carrer Santiago Rusiñol, fins al carrer de Jaume I. Una vegada a Jaume I, 
l’itinerari segueix fins al carrer Puntaires, i des d’aquí al carrer Girona / Justícia, fins a 

II (carrer Garbí) per l’Avinguda de la 
Mare de Déu de la Mercè. El tram següent és coincident amb l’actual, tot i que des de 
l’Avinguda Mediterrani es proposa girar a la dreta al Passeig de la Diputació, sense fer 

 

Crear una nova parada al carrer Martí Alsina amb Renoir 

les expedicions que arriben a Pau Casals, crear dues noves parades, a 
Renoir amb Ramon Casas i al final del carrer Ausiàs March (que poden 
provenir de les que s’eliminen a la Pl. Estació i a la Pl. del Pilar) 

la Plaça del Carme 

Traslladar la parada de Santiago Rusiñol amb Progrés al carrer Girona amb 

Mantenir les parades de la Plaça de les Palmeres, la Plaça de la Pagesia, la 
dues parades del carrer Garbí. 

Crear una nova parada al carrer Mèxic amb la Noguera 

Mantenir les parades de l’avinguda Mediterrani, del Pg. de la Diputació i de 
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Ajuntament  
de Pineda de Mar 

T1 Modificar el recorregut de l’actual línia d’autobús  entre Pineda 
de Mar i Calella 

 

El plànol 8.3.1  mostra les parades actuals que es proposa mantenir i les de nova creació. Es 
tracta d’un recorregut de 10 km, que amb una velocitat comercial de 15 km/h, es pot realitzar 
en 40 minuts. Per tant en uns 20 minuts es pot anar de punta a punta del municipi. El nou 
recorregut evita el tram congestionat del carrer de la Riera – carrer de Sant Joan (eix N-II), per 
tant possibilita augmentar la velocitat comercial respecte de la situació actual. 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Tot el municipi 11.700€ 
- Cost d’instal·lació de 14 parades 

noves (400 €/pal): 5.600 €. 
- Cost de senyalització vertical i 

horitzontal de 14 parades (500 €/ut): 
7.000 €. 

5. Documentació gràfica de referència 

Plànol 8.3.1 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

1ª Mitjana Ajuntament i Direcció General de Transport i 
Mobilitat (Generalitat) 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 
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T2 Millora de la qualitat del servei i adaptació de le s línies de bus

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en transport públic col·lectiu

2. Objectius 

Proporcionar als usuaris informació, seguretat i comoditat, sobretot per a PMR, tant de la línia 
de bus funcionalment urbana com les interurbanes.

3. Descripció de l’actuació

Les actuacions que s'han de dur a terme a les diferents parades són:

• Substitució dels pals de parada actuals per pals adaptats amb la informació adequada 
(horaris, recorreguts, parades, etc.) i accessible per a tothom (tant per alçada com per 
mida de la lletra). 

• Instal·lació de marquesina amb banc a les parades d’autobús on hi ha més demanda, 
per tal de resguardar als usuaris de vent i pluja mentre esperen a l’autobús i d’oferir 
certa comoditat. 

• Instal·lació de bancs adaptats pels usuaris que esperen l’autobús en aq
on no hi cap una marquesina però sí un banc adaptat.

• Instal·lació d’andanes d’embarcament per tal de millorar l’accessibilitat de les persones 
amb mobilitat reduïda.

• Adaptació del 100% de les flotes dels busos urbans i interurbans per a PMR,
cap a mecanismes automàtics enlloc de manuals.

• Adequació de l’itinerari per a vianants fins a totes les parades, posant especial atenció 
a la seguretat viària (voreres, passos de vianants, etc.) i a l’adaptació per a PMRs 
(guals adaptats, amplad

4. Zona d’actuació 

28 parades d’autobús del servei 
funcionalment urbà Calella 

5. Documentació gràfica de referència

Plànol 8.3.1 
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Millora de la qualitat del servei i adaptació de le s línies de bus

Mobilitat en transport públic col·lectiu 

Proporcionar als usuaris informació, seguretat i comoditat, sobretot per a PMR, tant de la línia 
de bus funcionalment urbana com les interurbanes. 

3. Descripció de l’actuació  

cions que s'han de dur a terme a les diferents parades són: 

Substitució dels pals de parada actuals per pals adaptats amb la informació adequada 
(horaris, recorreguts, parades, etc.) i accessible per a tothom (tant per alçada com per 

 

stal·lació de marquesina amb banc a les parades d’autobús on hi ha més demanda, 
per tal de resguardar als usuaris de vent i pluja mentre esperen a l’autobús i d’oferir 

Instal·lació de bancs adaptats pels usuaris que esperen l’autobús en aq
on no hi cap una marquesina però sí un banc adaptat. 

Instal·lació d’andanes d’embarcament per tal de millorar l’accessibilitat de les persones 
amb mobilitat reduïda. 

Adaptació del 100% de les flotes dels busos urbans i interurbans per a PMR,
cap a mecanismes automàtics enlloc de manuals.  

Adequació de l’itinerari per a vianants fins a totes les parades, posant especial atenció 
a la seguretat viària (voreres, passos de vianants, etc.) i a l’adaptació per a PMRs 
(guals adaptats, amplada de voreres, etc.). 

8. Cost (€) 

28 parades d’autobús del servei 
funcionalment urbà Calella – Pineda. 

 
103.300€ 

- Cost canvi de 10 pals de parada 
(400€/ut): 4.000€

- Cost de la instal·lació de 5 noves 
marquesines amb banc (8500
unitat): 42.500

- Cost de la instal·lació de 23 bancs 
adaptats (400 

- Cost de la instal·lació de 28 andanes 
d’embarcament (1.700 
47.600€ 

5. Documentació gràfica de referència  

Pla de Mobilitat Urbana de Pineda de Mar  

Millora de la qualitat del servei i adaptació de le s línies de bus  

Proporcionar als usuaris informació, seguretat i comoditat, sobretot per a PMR, tant de la línia 

 

Substitució dels pals de parada actuals per pals adaptats amb la informació adequada 
(horaris, recorreguts, parades, etc.) i accessible per a tothom (tant per alçada com per 

stal·lació de marquesina amb banc a les parades d’autobús on hi ha més demanda, 
per tal de resguardar als usuaris de vent i pluja mentre esperen a l’autobús i d’oferir 

Instal·lació de bancs adaptats pels usuaris que esperen l’autobús en aquelles parades 

Instal·lació d’andanes d’embarcament per tal de millorar l’accessibilitat de les persones 

Adaptació del 100% de les flotes dels busos urbans i interurbans per a PMR, canviant 

Adequació de l’itinerari per a vianants fins a totes les parades, posant especial atenció 
a la seguretat viària (voreres, passos de vianants, etc.) i a l’adaptació per a PMRs 

Cost canvi de 10 pals de parada 
€/ut): 4.000€ 

Cost de la instal·lació de 5 noves 
marquesines amb banc (8500€ /   

): 42.500€ 
Cost de la instal·lació de 23 bancs 
adaptats (400 €/unitat): 9.200€ 
Cost de la instal·lació de 28 andanes 
d’embarcament (1.700 €/unitat): 
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Ajuntament  
de Pineda de Mar 

T2 Millora de la qualitat del servei i adaptació de le s línies de bus 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

1ª  Alta Ajuntament 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 
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1.4 Mobilitat en vehicle privat motoritzat

 

V1 Definir l’organització jeràrquica de la xarxa vi
motoritzats 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat motoritzat

2. Objectius 

Definir la xarxa viària bàsica per a vehicles motoritzats, distingint entre vies d’accés al 
municipi, vies principals, vies distribuïdores i vies locals.

Assignar una velocitat límit per cada tipus de via. 

3. Descripció de l’actuació

Es tracta de definir unes vies principals per on circuli la major part del trànsit motoritzat, unes 
vies distribuïdores per acabar de donar accés als barris, i unes vies locals que en principi són 
d’ús veïnal. 

La velocitat màxima de circulació dependrà del tipus de vial:

- Vies d’accés: 50 km/h

- Vies principals: 40 km/h

- Vies distribuïdores: 40 km/h

- Vies locals: 30 km/h (excepte les que siguin de prioritat invertida: 20 km/h)

En el cas de Poblenou es proposa com a xarxa viària principal la
carrers: 

- Avinguda Rierany dels Frares (entre l’Avinguda Hispanitat i l’accés des de la C

- Avinguda Mediterrani (entre l’accés des de la N

- Passeig Costa Brava (entre el Passeig Marítim i el carrer Garbí)

- Passeig Marítim (entre Av. Mediterrani i Illes Canàries)

Per tal d’aconseguir una xarxa connecta i permeable també es proposen els següents trams 
de carrer com a vies distribuïdores:

- Avinguda Rierany dels Frares (entre l’Avinguda Hispanitat i el carrer Isaac

- Passeig Europa (entre el Passeig Marítim i la N

- Passeig Diputació 

- Passeig Costa Brava (entre l’Avinguda Hispanitat i la N

- Passeig Marítim (entre l’Avinguda Mediterrani i el carrer Onze de Setembre)

- Avinguda Hispanitat (entre Avinguda Rier
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Mobilitat en vehicle privat motoritzat  

Definir l’organització jeràrquica de la xarxa vi

vehicle privat motoritzat 

Definir la xarxa viària bàsica per a vehicles motoritzats, distingint entre vies d’accés al 
municipi, vies principals, vies distribuïdores i vies locals. 

Assignar una velocitat límit per cada tipus de via.  

ripció de l’actuació  

Es tracta de definir unes vies principals per on circuli la major part del trànsit motoritzat, unes 
vies distribuïdores per acabar de donar accés als barris, i unes vies locals que en principi són 

irculació dependrà del tipus de vial: 

Vies d’accés: 50 km/h 

Vies principals: 40 km/h 

Vies distribuïdores: 40 km/h 

Vies locals: 30 km/h (excepte les que siguin de prioritat invertida: 20 km/h)

En el cas de Poblenou es proposa com a xarxa viària principal la

Avinguda Rierany dels Frares (entre l’Avinguda Hispanitat i l’accés des de la C

Avinguda Mediterrani (entre l’accés des de la N-II i el Passeig Marítim)

Passeig Costa Brava (entre el Passeig Marítim i el carrer Garbí)

sseig Marítim (entre Av. Mediterrani i Illes Canàries) 

Per tal d’aconseguir una xarxa connecta i permeable també es proposen els següents trams 
de carrer com a vies distribuïdores: 

Avinguda Rierany dels Frares (entre l’Avinguda Hispanitat i el carrer Isaac

Passeig Europa (entre el Passeig Marítim i la N-II) 

 

Passeig Costa Brava (entre l’Avinguda Hispanitat i la N-II) 

Passeig Marítim (entre l’Avinguda Mediterrani i el carrer Onze de Setembre)

Avinguda Hispanitat (entre Avinguda Rierany dels Frares i Passeig Costa Brava)

Pla de Mobilitat Urbana de Pineda de Mar  

ària per a vehicles 

Definir la xarxa viària bàsica per a vehicles motoritzats, distingint entre vies d’accés al 

Es tracta de definir unes vies principals per on circuli la major part del trànsit motoritzat, unes 
vies distribuïdores per acabar de donar accés als barris, i unes vies locals que en principi són 

Vies locals: 30 km/h (excepte les que siguin de prioritat invertida: 20 km/h) 

En el cas de Poblenou es proposa com a xarxa viària principal la formada pels següents 

Avinguda Rierany dels Frares (entre l’Avinguda Hispanitat i l’accés des de la C-32) 

II i el Passeig Marítim) 

Passeig Costa Brava (entre el Passeig Marítim i el carrer Garbí) 

Per tal d’aconseguir una xarxa connecta i permeable també es proposen els següents trams 

Avinguda Rierany dels Frares (entre l’Avinguda Hispanitat i el carrer Isaac Albéniz) 

Passeig Marítim (entre l’Avinguda Mediterrani i el carrer Onze de Setembre) 

any dels Frares i Passeig Costa Brava) 
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Ajuntament  
de Pineda de Mar 

V1 Definir l’organització jeràrquica de la xarxa viàri a per a vehicles 
motoritzats 

 

En el cas de Pineda centre la xarxa viària principal es vol proposar a mode de ronda perifèrica 
que permeti accedir de forma ràpida i còmode a qualsevol punt de Pineda, però evitant el 
trànsit de pas pel centre. Es defineixen com a eixos principals els següents carrers: 

- Avinguda Montserrat (des del carrer Consolat del Mar fins a l’accés a la N-II) es 
proposa com a principal vial d’entrada i sortida entre el nucli urbà i a la N-II. 

- Carrer Santiago Rusiñol, es proposa com a principal vial d’entrada i sortida de vehicles 
des de la N-II cap al barri del Carme. 

- A partir de l’Avinguda Montserrat la xarxa viària principal es reparteix entre els carrers 
d’Àngel Guimerà (accés) i el carrer de Moragas i Barret / Montserrat (dispersió) 

- A partir del carrer Santiago Rusiñol la xarxa viària principal es distribueix entre els 
carrers Jaume I – Església (accés) i el carrer Santiago Rusiñol (dispersió)  

Per acabar de tancar la ronda s’inclouen tant la N-II com el carrer Consolat del Mar-Passeig 
Marítim per a què connectin també amb la xarxa viària principal proposada a Poblenou. 

Aquesta ronda es completa internament amb vies de distribució: 

- Carrer Jaume I - J.Balmes (entre el carrer Església i el carrer Àngel Guimerà). 

- Carrer de la Justícia – Girona (entre el carrer Illes Canàries i Àngel Guimerà) 

- Carrer Ignasi Iglesias – Progrés (entre el carrer Illes Canàries i Àngel Guimerà) 

- Carrer de les Illes Canàries  

- Carrers de Sant Antoni – Vall d’Aran – Montpalau 

La senyalització indicativa d'accessos (entrades però sobretot sortides) s'haurà de modificar 
per tal de conduir el trànsit pels vials principals i en els sentits adequats. En aquest sentit, es 
proposa col·locar 10 senyals verticals amb cartelleria tipus lames (orientatives), a més dels 
senyals de velocitat màxima permesa per a la xarxa principal i distribuïdora (la senyalització 
de les zones 30 i els carrers pacificats ja es troba inclosa en altres actuacions). 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Tot el nucli 14.550€ 

- Cost instal·lació de 10 senyals 
verticals amb cartelleria tipus lames 
(300€/unitat): 3.000€ 

- Cost instal·lació de 55 senyals 
verticals amb indicació de velocitat 
màxima (210€/unitat): 11.550€ 
 
 

 

5. Documentació gràfica de referència 

Plànol 8.4.1 (1 de 2) 
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V1 Definir l’organització jeràrquica de la xarxa vi
motoritzats 

6. Fase 7. Prioritat

1ª Mitjana

10. Possibles fonts de finançament
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Definir l’organització jeràrquica de la xarxa vi

7. Prioritat  9. Responsable 

Mitjana Ajuntament de Pineda de Mar

10. Possibles fonts de finançament  11. Indicador d’avaluació de la proposta
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ària per a vehicles 

Ajuntament de Pineda de Mar 

11. Indicador d’avaluació de la proposta  
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Ajuntament  
de Pineda de Mar 

 

V2 Reorganitzar els sentits de circulació 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat motoritzat 

2. Objectius 

Simplificar la xarxa viària i millorar-ne la seguretat. 

3. Descripció de l’actuació 

Els canvis de sentit proposats estan grafiats al plànol 8.4.1 (2 de 2). 

La proposta de sentits s’ha realitzat a partir de la jerarquització viària proposada (veure plànol 
8.4.1 (1 de 2), amb l’objectiu que la xarxa veïnal o local sigui utilitzada principalment per 
arribar a la destinació desitjada, mentre que la xarxa viària principal i distribuïdora s’utilitza per 
accedir i dispersar-se dels nuclis urbans. 

Així, es treballa amb la premissa de realitzar la major part dels itineraris per la xarxa viària 
principal i distribuïdora, a la que es proposa un accés directe i ràpid des de les vies locals o 
veïnals. 

D’altra banda, s’ha treballat amb l’objectiu de simplificar la xarxa viària i eliminar molts dels 
girs a l’esquerra. Amb aquest objectiu, hi ha diverses propostes de transformar vials que 
actualment són de doble sentit en sentit únic. 

A continuació es descriuen alguns dels canvis proposats.  

A Poblenou 

L’avinguda Hispanitat i el passeig Diputació  actualment són dos eixos de doble sentit, es 
proposa sentit únic a tots dos vials, convertint-se en el dos eixos per creuar Poblenou: Av. 
Hispanitat en sentit est i Pg. Diputació en sentit oest. 

El passeig Europa  és un altre vial de doble sentit, que també es proposa modificar a sentit 
únic, diferent segons el tram, per evitar l’ús d’aquest vial per travessar el barri (es tracta d’un 
vial caracteritzat com a xarxa local). En general es proposa que tots els carrers de doble sentit 
del Poblenou es converteixin en sentit únic. 

Tots tres carrers tenen unes característiques especials que fan que la proposta, a llarg termini, 
es tradueixi en reforma urbanística on cada mode de desplaçament disposi del seu espai 
(veure proposta d'actuació V6 del document). A curt termini, la proposta de sentit únic també 
es podria dur a terme sense modificar la secció. 

A Pineda Centre 

Cal destacar: 

Carrer Santiago Rusiñol : es proposa que fins al carrer Jaume I sigui de doble sentit 
(convertint a doble sentit el tram de la plaça del Carme), com a principal entrada i sortida al 
barri del Carme. No obstant, entre el pg. Marítim i el carrer Jaume I es proposa que només 
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V2 Reorganitzar els sentits de circulació

sigui de pujada, per tant vial de sortida del barri. L’entrada al barri es proposa mitjançant e
carrer de les Illes Canàries.

Carrer Rasa Vella : es proposa que el pas subterrani per sota la N
la circulació motoritzada, d’entrada a la urbanització de Can Cornet des de Pineda Centre. 
Aquesta proposta d’actuació va en 
La sortida de Can Cornet per anar a Pineda Centre seria pel carrer Velázquez i el C. Nonell.

Carrer Narcís Monturiol 
sentit únic, cap a Pineda Centre, per tal d’augmentar l’espai destinat als modes no motoritzats. 
El sentit contrari de circulació es podrà fer pel Passeig Marítim (que es manté de doble sentit).

Eixos Barcelona – Comtal, 
Mar i Biblioteca : es proposa que aquests sis eixos funcionin com a xarxa viària local, per tant 
es treballen els canvis de sentits per evitar la continuïtat viària, i expulsar els vehicles cap a la 
xarxa principal i distribuïdora.

Carrer Roig i Jalpi : es proposa d’ús restringit a veïns i serveis, d’entrada des de la N

La resta de canvis s’observen al plànol 8.4.1 (2 de 2), amb l’objectiu de garantir la 
connectivitat de la xarxa viària principal i distribuïdora a la vegada que s’evita la continuïta
la xarxa veïnal (de forma que els vehicles són expulsats a la xarxa principal i distribuïdora).

A Can Feliu de Manola - Santa Anna

Actualment tots els carrers de la urbanització de Can Feliu de Manola i Santa Anna són de 
doble sentit. Per tal de simpl
millorar la seguretat en general es proposa el canvi a sentit únic en els següents carrers:

Carrer Rosselló : sentit únic direcció carrer Cerdanya en el tram entre el carrer Garraf i el 
carrer Cerdanya, i sentit únic direcció carrer Cerdanya en el tram entre el carrer Segrià i el 
carrer Cerdanya 

Carrer Ripollès : sentit únic direcció Montesol 
sentit únic direcció N-II en el tram Cerdanya 

Carrer Berguedà : sentit únic direcció Montesol 

Carrer Garraf : sentit únic direcció carrer Berguedà

Carrer Pallars : sentit únic direcció carrer Benavente

Carrer Cerdanya : doble sentit entre Benavente i Rosselló i sentit únic direcció carrer 
Berguedà entre Rosselló i Berguedà

Carrer Solsonès : sentit únic direcció carrer Rosselló

Carrer Segrià : sentit únic direcció carrer Rosselló

4. Zona d’actuació 

Pineda centre, Poblenou i Can Feliu de 
Manola - Santa Anna 

5. Documentació gràfica de ref
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Reorganitzar els sentits de circulació  

sigui de pujada, per tant vial de sortida del barri. L’entrada al barri es proposa mitjançant e
carrer de les Illes Canàries. 

: es proposa que el pas subterrani per sota la N-II sigui d’un sol sentit per a 
la circulació motoritzada, d’entrada a la urbanització de Can Cornet des de Pineda Centre. 
Aquesta proposta d’actuació va en consonància amb l’actuació P4, d’aquest
La sortida de Can Cornet per anar a Pineda Centre seria pel carrer Velázquez i el C. Nonell.

Carrer Narcís Monturiol – Rambla de Catalunya : es proposa que aquest eix es converteixi a 
Pineda Centre, per tal d’augmentar l’espai destinat als modes no motoritzats. 

El sentit contrari de circulació es podrà fer pel Passeig Marítim (que es manté de doble sentit).

Comtal, Tarragona – Colo n, Sant Jordi, Puntaires 
: es proposa que aquests sis eixos funcionin com a xarxa viària local, per tant 

es treballen els canvis de sentits per evitar la continuïtat viària, i expulsar els vehicles cap a la 
xarxa principal i distribuïdora. 

: es proposa d’ús restringit a veïns i serveis, d’entrada des de la N

La resta de canvis s’observen al plànol 8.4.1 (2 de 2), amb l’objectiu de garantir la 
connectivitat de la xarxa viària principal i distribuïdora a la vegada que s’evita la continuïta
la xarxa veïnal (de forma que els vehicles són expulsats a la xarxa principal i distribuïdora).

Santa Anna 

Actualment tots els carrers de la urbanització de Can Feliu de Manola i Santa Anna són de 
doble sentit. Per tal de simplificar la circulació, disminuir la perillositat d’algunes cruïlles i 
millorar la seguretat en general es proposa el canvi a sentit únic en els següents carrers:

: sentit únic direcció carrer Cerdanya en el tram entre el carrer Garraf i el 
rrer Cerdanya, i sentit únic direcció carrer Cerdanya en el tram entre el carrer Segrià i el 

: sentit únic direcció Montesol – Can Carreres en el tram Cerdanya 
II en el tram Cerdanya – Garraf 

: sentit únic direcció Montesol – Can Carreres 

: sentit únic direcció carrer Berguedà 

: sentit únic direcció carrer Benavente 

: doble sentit entre Benavente i Rosselló i sentit únic direcció carrer 
Berguedà entre Rosselló i Berguedà 

: sentit únic direcció carrer Rosselló 

: sentit únic direcció carrer Rosselló 

8. Cost (€) 

Pineda centre, Poblenou i Can Feliu de 525.500 € 

- Cost senyalització vertical 
(215€/unitat) x 125 cru5. Documentació gràfica de ref erència 

Pla de Mobilitat Urbana de Pineda de Mar  

sigui de pujada, per tant vial de sortida del barri. L’entrada al barri es proposa mitjançant el 

II sigui d’un sol sentit per a 
la circulació motoritzada, d’entrada a la urbanització de Can Cornet des de Pineda Centre. 

l’actuació P4, d’aquest mateix document. 
La sortida de Can Cornet per anar a Pineda Centre seria pel carrer Velázquez i el C. Nonell. 

: es proposa que aquest eix es converteixi a 
Pineda Centre, per tal d’augmentar l’espai destinat als modes no motoritzats. 

El sentit contrari de circulació es podrà fer pel Passeig Marítim (que es manté de doble sentit). 

n, Sant Jordi, Puntaires – Roger de Llúria, 
: es proposa que aquests sis eixos funcionin com a xarxa viària local, per tant 

es treballen els canvis de sentits per evitar la continuïtat viària, i expulsar els vehicles cap a la 

: es proposa d’ús restringit a veïns i serveis, d’entrada des de la N-II 

La resta de canvis s’observen al plànol 8.4.1 (2 de 2), amb l’objectiu de garantir la 
connectivitat de la xarxa viària principal i distribuïdora a la vegada que s’evita la continuïtat de 
la xarxa veïnal (de forma que els vehicles són expulsats a la xarxa principal i distribuïdora). 

Actualment tots els carrers de la urbanització de Can Feliu de Manola i Santa Anna són de 
ificar la circulació, disminuir la perillositat d’algunes cruïlles i 

millorar la seguretat en general es proposa el canvi a sentit únic en els següents carrers: 

: sentit únic direcció carrer Cerdanya en el tram entre el carrer Garraf i el 
rrer Cerdanya, i sentit únic direcció carrer Cerdanya en el tram entre el carrer Segrià i el 

Can Carreres en el tram Cerdanya – Segrià i 

: doble sentit entre Benavente i Rosselló i sentit únic direcció carrer 

Cost senyalització vertical 
€/unitat) x 125 cruïlles x 8 senyals 
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Ajuntament  
de Pineda de Mar 

V2 Reorganitzar els sentits de circulació 

Plànol 8.4.1 (2 de 2) = 215.000€  

- Cost senyalització horitzontal (23€/ml) 
x 13.500 = 310.500 € 

 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

1ª Mitjana Ajuntament de Pineda de Mar 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

 5.4 
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V3 Obrir el carrer Jaume I fins al carrer Illes Canàri es

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat motoritzat

2. Objectius 

Completar la xarxa viària bàsica

3. Descripció de l’actuació

Per tal de completar la xarxa viària principal i donar
tram del C. Jaume I entre 

Aquesta obertura permetria l’entrada directa al centre de Pineda des de l’anella de la xarxa 
viària principal, i per tant una de les entrades més importants.

Actualment, aquest terreny és un cam
doncs, construir el carrer amb calçada i vorera.

Aquesta urbanització permetria la ubicació de noves places d’aparcament en superfície en 
aquesta illa, com es referirà en l’actuació A2.

4. Zona d’actuació 

Barri del Carme 

5. Documentació gràfica de referència

 

6. Fase 7. Prioritat

2ª Mitjana

10. Possibles fonts de finançament
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Obrir el carrer Jaume I fins al carrer Illes Canàri es

Mobilitat en vehicle privat motoritzat 

Completar la xarxa viària bàsica 

3. Descripció de l’actuació  

Per tal de completar la xarxa viària principal i donar-li coherència, es proposa urbanitzar el 
 el C. Illes Canàries i el C. Sant Jordi (veure actuació V1).

Aquesta obertura permetria l’entrada directa al centre de Pineda des de l’anella de la xarxa 
viària principal, i per tant una de les entrades més importants. 

Actualment, aquest terreny és un camí de terra que travessa una zona sense edificar. Cal, 
doncs, construir el carrer amb calçada i vorera. 

Aquesta urbanització permetria la ubicació de noves places d’aparcament en superfície en 
aquesta illa, com es referirà en l’actuació A2. 

8. Cost (€) 

187.800€ 

- Cost construcció calçada (190
190x7x100=133.000

- Cost construcció vorera) (175
175x3x100=52.500 

- Cost de senyalització horitzontal de 
vials amb part proporcional de 
cebrejats (23€/ml): 2.300€

umentació gràfica de referència  

7. Prioritat  9. Responsable 

Mitjana Ajuntament 

10. Possibles fonts de finançament  11. Indicador d’avaluació de la proposta
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Obrir el carrer Jaume I fins al carrer Illes Canàri es 

li coherència, es proposa urbanitzar el 
(veure actuació V1). 

Aquesta obertura permetria l’entrada directa al centre de Pineda des de l’anella de la xarxa 

í de terra que travessa una zona sense edificar. Cal, 

Aquesta urbanització permetria la ubicació de noves places d’aparcament en superfície en 

Cost construcció calçada (190€/m2): 
190x7x100=133.000€  

Cost construcció vorera) (175€/m2): 
175x3x100=52.500 €  

Cost de senyalització horitzontal de 
vials amb part proporcional de 

€/ml): 2.300€ 

11. Indicador d’avaluació de la proposta  
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Ajuntament  
de Pineda de Mar 

 

V4 Ampliar la zona de trànsit pacificat 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu, en bicicleta i en vehicle privat motoritzat 

2. Objectius 

Prioritzar els desplaçaments a peu i en bicicleta, permetent la circulació del vehicle privat. 

3. Descripció de l’actuació 

En consonància amb la proposta d’actuació P5 d’aquest mateix document, es proposa ampliar 
l’actual zona de prioritat per a vianants de Pineda de Mar. La proposta passa per convertir tots 
els carrers d’aquesta nova zona a carrers de plataforma única de prioritat invertida. És a dir 
que els vehicles podrien circular a una velocitat màxima de 20 km/h, cedint sempre la prioritat 
de pas tant a vianants com a bicicletes. 

El paviment per on poden circular els vehicles haurà de ser diferenciat, i preferiblement 
delimitat amb fitons, per evitar l’estacionament il·legal. Només hi haurà reservades algunes 
places de càrrega i descàrrega de mercaderies. 

La senyalització vertical adequada serà la de carrer residencial, que indica que està destinat 
als vianants tot i que hi poden circular vehicles amb les següents condicions: la velocitat 
màxima és de 20 km/h i els conductors han de cedir la prioritat als vianants, que poden 
utilitzar tota la zona de circulació. Els jocs i l’esport estan permesos, tot i que els vianants no 
han d’impedir el pas inútilment als conductors de vehicles.  Aquests senyals es situaran als 
accessos dels carrers. Tot i que el carrer residencial té implícit el límit de velocitat, es 
recomana que també es posi un senyal de circulació màxima a 20 km/h, ja que no tothom ho 
té clar. 

L’àmbit d’aquesta actuació inclouria els següents vials:  

• Carrer Roig i Jalpí. 

• Carrer Biblioteca. 

• Passatge de Pare Coll. 

• Plaça de les Mèlies. 

• Plaça Espanya. 

• Avinguda Mare de Déu de Montserrat entre Plaça de les Palmeres i Plaça Sant Pere. 

• Passatge Marquina. 

• Carrer Montpalau. 

• Carrer Antoni Doltra. 

• Carrer Església entre Carrer Lleida i N-II. 

• Carrer del Mar entre Plaça Catalunya i Carrer Jaume I. 
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V4 Ampliar la zona de trànsit pacificat

 

En el cas de l’Av. Mare de Déu de Montserrat es tracta d’un vial que actualment forma part de 
la xarxa viària bàsica però que es proposa que es converteixi 
itinerari de vianants entre les places de les Palmeres, la del Mar, la de Sant Pere i la de 
l’Estació, de forma que es crea un nou passeig fins al mar.

Aquesta actuació suposa l’eliminació de 1
regulades en l’actualitat. 

4. Zona d’actuació 

Centre històric (veure actuació P5)

5. Documentació gràfica de referència

Plànol 8.4.1 (1 de 2) 

6. Fase 7. Prioritat

1ª, 2ª i 3ª  Mitjana

10. Possibles fonts de finançament
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Ampliar la zona de trànsit pacificat  

En el cas de l’Av. Mare de Déu de Montserrat es tracta d’un vial que actualment forma part de 
la xarxa viària bàsica però que es proposa que es converteixi en una via pacificada, un nou 
itinerari de vianants entre les places de les Palmeres, la del Mar, la de Sant Pere i la de 
l’Estació, de forma que es crea un nou passeig fins al mar. 

Aquesta actuació suposa l’eliminació de 160 places de zona blava 
 

8. Cost (€) 

Centre històric (veure actuació P5) 4.834.300€ 

- Cost construcció plataforma única 
amb paviment diferenciat a una 
longitud de carrer de 21.000 m
€/m2): 4.830.000 

- Cost senyal
senyals) (215€/unitat): 4.300 €

 

5. Documentació gràfica de referència  

7. Prioritat  9. Responsable 

Mitjana Ajuntament 

10. Possibles fonts de finançament  11. Indicador d’avaluació de la 
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En el cas de l’Av. Mare de Déu de Montserrat es tracta d’un vial que actualment forma part de 
en una via pacificada, un nou 

itinerari de vianants entre les places de les Palmeres, la del Mar, la de Sant Pere i la de 

 i d’altres 100 places no 

Cost construcció plataforma única 
amb paviment diferenciat a una 
longitud de carrer de 21.000 m2 (230 

): 4.830.000 €  

Cost senyalització vertical (20 
€/unitat): 4.300 € 

11. Indicador d’avaluació de la proposta 
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Ajuntament  
de Pineda de Mar 

V5 Creació de zones 30 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en bicicleta i en vehicle privat motoritzat 

2. Objectius 

Pacificar les vies locals, tractant-les com a zones veïnals 

3. Descripció de l’actuació 

Les zones 30 busquen millorar les condicions de seguretat dels usuaris més febles de la via 
pública, en especial vianants i ciclistes, millorant a la vegada la seguretat viària dels vehicles 
motoritzats. 

Es proposen portes d’entrada a tots els accessos de les zones 30, amb senyalització 
horitzontal (catifa vermella) i vertical. Tots els passos de vianants d’aquestes portes hauran de 
tenir orelles (en cas d’aparcament a la via) per millorar la visibilitat al pas vianant – conductor i 
per tal de reduir la velocitat de circulació, advertint als vehicles l’entrada a una zona 
pacificada. En casos de vials més transitats, el pas de vianants de la porta d’entrada també 
pot ser elevat. 

Tret de les zones del Polígon Industrial Mas Roger, la part oriental del barri de Poblenou i Can 
Pelai, la resta del viari del municipi es proposa com a Zona 30. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Tot el municipi tret Mas Roger, part de 
Poblenou i Can Pelai 

1.561.975 € 

- Cost senyalització horitzontal (215 
senyals) zona 30 (300€/unitat): 64.500 
€  

- Cost senyalització vertical zona 30 
(215€/unitat): 46.225 €  

- Cost pas de vianants elevat: (5.000 
€/unitat): 1.075.000 €  

- Orelles, equivalen a 5m2 de 
construcció de vorera (875 €/ut): 
376.250 € 

5. Documentació gràfica de referència 

Plànol 8.4.2 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

2ª Mitjana Ajuntament 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 
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V6 Reurbanització i modificació de la secció transvers al d’alguns 
vials de Poblenou

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu, en bicicleta i en vehicle 

2. Objectius 

Redistribuir l'espai del diversos usuaris de la via pública, simplificant la circulació i millorant la 
seguretat a les cruïlles, en alguns dels eixos principals de Poblenou.

3. Descripció de l’actuació

Amb coherència amb les actuacions P6, B
públic pels diferents usuaris de la via ha de canviar en alguns eixos de Poblenou, on el 
destinat al vehicle privat està sobredimensionat. És el cas del Pg. Diputació, l'Av. Hispanitat
el Pg. Europa i l'Av. Puerto Rico.

Un dels carrils de circulació 
pas a voreres més amples 

Les places d'aparcament que es pe

Pg. Diputació: 100 places actuals, que amb una urbanització reservant espai per una fila 
d’aparcament en cordó i una en semibateria es convertirien en 90 places (perdent

Av. Hispanitat: 120 places actuals, que amb una urbanització reservant espai per una fila 
d’aparcament en cordó i una en semibateria es convertirien en 75 places (perdent

Pg. Europa: 225 places actuals, que amb la nova urbanització es mantindrien, perquè 
l’ampliació de voreres es faria amb l’espai del carril de circulació suprimit 

Av. Puerto Rico: 75 places actuals, que amb la nova urbanització es mantindrien, perquè 
l’ampliació de voreres es faria amb l’espai del carril de circulació suprimit (ve

Aquestes actuacions conjuntament suposen l’eliminació de 110 places d’aparcament
del Poblenou. 

4. Zona d’actuació 

Pg. Diputació, Av. Hispanitat, Pg. Europa i Av. 
Puerto Rico 

5. Documentació gràfica de referència

Plànol 8.1.3 i 8.4.1 (2 de 2)
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Reurbanització i modificació de la secció transvers al d’alguns 
vials de Poblenou  

Mobilitat a peu, en bicicleta i en vehicle privat motoritzat 

Redistribuir l'espai del diversos usuaris de la via pública, simplificant la circulació i millorant la 
seguretat a les cruïlles, en alguns dels eixos principals de Poblenou. 

3. Descripció de l’actuació  

actuacions P6, B2 i V2 d'aquest document, la distribució de l'espai 
públic pels diferents usuaris de la via ha de canviar en alguns eixos de Poblenou, on el 
destinat al vehicle privat està sobredimensionat. És el cas del Pg. Diputació, l'Av. Hispanitat
el Pg. Europa i l'Av. Puerto Rico. 

Un dels carrils de circulació (veure actuació V2) i algunes places d'aparcament han de donar 
pas a voreres més amples (veure actuació P6) i carrils per a bicicletes 

s d'aparcament que es perdrien serien unes 55 (al Pg. Diputació i a l’Av. Hispanitat)

Pg. Diputació: 100 places actuals, que amb una urbanització reservant espai per una fila 
d’aparcament en cordó i una en semibateria es convertirien en 90 places (perdent

20 places actuals, que amb una urbanització reservant espai per una fila 
d’aparcament en cordó i una en semibateria es convertirien en 75 places (perdent

Pg. Europa: 225 places actuals, que amb la nova urbanització es mantindrien, perquè 
de voreres es faria amb l’espai del carril de circulació suprimit 

Av. Puerto Rico: 75 places actuals, que amb la nova urbanització es mantindrien, perquè 
l’ampliació de voreres es faria amb l’espai del carril de circulació suprimit (ve

Aquestes actuacions conjuntament suposen l’eliminació de 110 places d’aparcament

8. Cost (€) 

Pg. Diputació, Av. Hispanitat, Pg. Europa i Av. Veure P1 i P6 

 
5. Documentació gràfica de referència  

Plànol 8.1.3 i 8.4.1 (2 de 2) 

Pla de Mobilitat Urbana de Pineda de Mar  

Reurbanització i modificació de la secció transvers al d’alguns 

Redistribuir l'espai del diversos usuaris de la via pública, simplificant la circulació i millorant la 

d'aquest document, la distribució de l'espai 
públic pels diferents usuaris de la via ha de canviar en alguns eixos de Poblenou, on el 
destinat al vehicle privat està sobredimensionat. És el cas del Pg. Diputació, l'Av. Hispanitat, 

i algunes places d'aparcament han de donar 
i carrils per a bicicletes (veure actuació B3). 

serien unes 55 (al Pg. Diputació i a l’Av. Hispanitat) 

Pg. Diputació: 100 places actuals, que amb una urbanització reservant espai per una fila 
d’aparcament en cordó i una en semibateria es convertirien en 90 places (perdent-ne 10) 

20 places actuals, que amb una urbanització reservant espai per una fila 
d’aparcament en cordó i una en semibateria es convertirien en 75 places (perdent-ne 45) 

Pg. Europa: 225 places actuals, que amb la nova urbanització es mantindrien, perquè 
de voreres es faria amb l’espai del carril de circulació suprimit (veure actuació V2) 

Av. Puerto Rico: 75 places actuals, que amb la nova urbanització es mantindrien, perquè 
l’ampliació de voreres es faria amb l’espai del carril de circulació suprimit (veure actuació V2) 

Aquestes actuacions conjuntament suposen l’eliminació de 110 places d’aparcament al barri 



Pla de Mobilitat Urbana de Pineda de Mar  71 

 

 

 

Ajuntament  
de Pineda de Mar 

V6 Reurbanització i modificació de la secció transvers al d’alguns 
vials de Poblenou 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

2ª Mitjana Ajuntament 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 
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V7 Fomentar l’ús del carpooling (compartir cotxe priva t)

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat motoritzat

2. Objectius 

Fer un ús més racional del vehicle privat mitjançant l’i
desplaçaments. 

3. Descripció de l’actuació

El municipi ha de disposa
posar en contacte les persones que volen compartir de vehicle. 
punt on l’accés fos més directe

Els usuaris podran buscar altres persones que vulgui compartir cotxe per realitzar 
desplaçaments habituals a llocs de treball o estudi o bé per realitzar viatges o desplaçaments 
puntuals. La cerca es pot realitzar via w
personalitzat. 

Els usuaris comparteixen els costos del desplaçament, de manera que es dóna un estalvi 
econòmic a més a més d’ambiental.

4. Zona d’actuació 

Tot el municipi 

5. Documentació gràfica de referència

 

6. Fase 7. Prioritat

1ª Mitjana

10. Possibles fonts de finançament
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Fomentar l’ús del carpooling (compartir cotxe priva t)

Mobilitat en vehicle privat motoritzat 

Fer un ús més racional del vehicle privat mitjançant l’increment de 

3. Descripció de l’actuació  

disposar d’un servei, a través de la pàgina web de l’ajuntament, per tal de 
posar en contacte les persones que volen compartir de vehicle. Cal 

l’accés fos més directe i intuïtiu. 

Els usuaris podran buscar altres persones que vulgui compartir cotxe per realitzar 
desplaçaments habituals a llocs de treball o estudi o bé per realitzar viatges o desplaçaments 
puntuals. La cerca es pot realitzar via web o dispositiu mòbil i hi ha un sistema d’avisos 

Els usuaris comparteixen els costos del desplaçament, de manera que es dóna un estalvi 
econòmic a més a més d’ambiental. 

8. Cost (€) 

7.500 € 

- Cost inserció motor de cerca en web 
ajuntament (1.500 

- Cost adhesió a una xarxa: 1.000
€ 

5. Documentació gràfica de referència  

7. Prioritat  9. Responsable 

Mitjana Ajuntament 

Possibles fonts de finançament  11. Indicador d’avaluació de la proposta
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Fomentar l’ús del carpooling (compartir cotxe priva t) 

de l’ocupació i l’estalvi de 

d’un servei, a través de la pàgina web de l’ajuntament, per tal de 
Cal ubicar la pàgina en un 

Els usuaris podran buscar altres persones que vulgui compartir cotxe per realitzar 
desplaçaments habituals a llocs de treball o estudi o bé per realitzar viatges o desplaçaments 

eb o dispositiu mòbil i hi ha un sistema d’avisos 

Els usuaris comparteixen els costos del desplaçament, de manera que es dóna un estalvi 

Cost inserció motor de cerca en web 
ajuntament (1.500 €/ut): 1.500 €   

Cost adhesió a una xarxa: 1.000 / any 

11. Indicador d’avaluació de la proposta  
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Ajuntament  
de Pineda de Mar 

1.5 Aparcament 

 

A1 Garantir l’aparcament als residents a Pineda de Mar  i la rotació 

1. Àmbit d’actuació 

Estacionament de vehicles privats motoritzats 

2. Objectius 

Garantir l’estacionament als residents de Pineda de Mar, i garantir la rotació en les zones més 
comercials 

3. Descripció de l’actuació 

Com a conseqüència de diverses actuacions proposades en aquest document per tal de fer 
del municipi de Pineda un poble més habitable i sostenible, pensat per les persones, es 
proposen les següents estratègies d’actuació per a l’estacionament: 

Bosses d’aparcament gratuït a les proximitats de la xarxa principal (actuació A2) 

Àrea verda a Poblenou (actuació A3) 

Àrea verda a Pineda Centre amb facilitats pels residents en altres barris (actuació A5) 

Zona blava a Pineda Centre i als eixos comercials de Poblenou (actuacions A3 i A4) 

Aparcament subterrani a Pineda Centre (actuació A6) 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Pineda Centre i Poblenou  Veure costos actuacions citades 

 
5. Documentació gràfica de referència 

Plànol 8.4.3 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

1ª, 2ª i 3ª, implantació 
progressiva 

Alta Ajuntament  

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 
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A2 Habilitar bosses d’aparcament d’accés directe des d e la xarxa 
principal 

1. Àmbit d’actuació 

Estacionament de vehicles privats motoritzats

2. Objectius 

Dotar el municipi de bosses amb places d’aparcament 

3. Descripció de l’actuació

És prioritari dotar d'una bossa d'aparcament a Pineda Centre i una altra a Poblenou per 
garantir l'estacionament adequat. És per això que els dos aparcaments clau, amb els que 
s'hauria de fer un esforç més important per mantenir són el de La Mina (Pineda Centre) i el del 
Pg. Costa Brava (Poblenou), tots dos de titularitat privada.

Aparcament de La Mina:
vehicle privat i la seva proximitat al

Aparcament a Illes Canàries:
al llarg del C. Illes Canàries, entre el C. Sant Antoni i el C. Comtal. L’obertura del C. Jaume I 
proposada a l’actuació V3, quedaria al mig de dos aparcaments. Capacitat per 200 places 
aproximadament. 

Aparcament a l’estació:
Pescadors) per tal de facilitar l’intercanvi modal amb el ferrocarril. Capacitat
aproximadament. 

Aparcament al Pg. Costa Brava:
Poblenou, al llarg del Pg. Costa Brava, entre l’Av. Hispanitat i el C. València. S’han d’habilitar 
més accessos per a vehicles i també pe
aproximadament. 

Aparcament a la Platja del Poblenou:
primera línia del litoral. Capacitat per 120 places aproximadament.

4. Zona d’actuació 

 

5. Documentació gràfica de referència

Plànol 8.4.3. 

6. Fase 7. Prioritat

1ª, 2ª implantació 
progressiva 

Alta

                                                                                                                                         Pla de Mobilitat Urbana de Pineda de Mar

Habilitar bosses d’aparcament d’accés directe des d e la xarxa 

Estacionament de vehicles privats motoritzats 

Dotar el municipi de bosses amb places d’aparcament gratuïtes de fàcil accés.

3. Descripció de l’actuació  

És prioritari dotar d'una bossa d'aparcament a Pineda Centre i una altra a Poblenou per 
garantir l'estacionament adequat. És per això que els dos aparcaments clau, amb els que 

ç més important per mantenir són el de La Mina (Pineda Centre) i el del 
Pg. Costa Brava (Poblenou), tots dos de titularitat privada. 

Aparcament de La Mina:  Mantenir l’actual aparcament de La Mina, pel seu bon accés en 
vehicle privat i la seva proximitat al centre. Capacitat per 200 places aproximadament.

Aparcament a Illes Canàries:  Habilitar adequadament el terreny que hi ha a Pineda Centre 
al llarg del C. Illes Canàries, entre el C. Sant Antoni i el C. Comtal. L’obertura del C. Jaume I 

ció V3, quedaria al mig de dos aparcaments. Capacitat per 200 places 

Aparcament a l’estació:  Habilitar algunes places a l’altra banda de l’estació (Platja dels 
Pescadors) per tal de facilitar l’intercanvi modal amb el ferrocarril. Capacitat

Aparcament al Pg. Costa Brava:  Mantenir i habilitar adequadament el terreny que hi ha a 
Poblenou, al llarg del Pg. Costa Brava, entre l’Av. Hispanitat i el C. València. S’han d’habilitar 
més accessos per a vehicles i també per a vianants. Capacitat per 300 places 

Aparcament a la Platja del Poblenou:  Habilitar la zona on actualment hi ha els Karts a 
primera línia del litoral. Capacitat per 120 places aproximadament. 

8. Cost (€) 

630.000 € 

- Cost construcció i senyalitzafció 
aparcament en superfície 
(750€/plaça): 630.000 € 

5. Documentació gràfica de referència  

7. Prioritat  9. Responsable 

Alta Ajuntament 

Pla de Mobilitat Urbana de Pineda de Mar  

Habilitar bosses d’aparcament d’accés directe des d e la xarxa 

gratuïtes de fàcil accés. 

És prioritari dotar d'una bossa d'aparcament a Pineda Centre i una altra a Poblenou per 
garantir l'estacionament adequat. És per això que els dos aparcaments clau, amb els que 

ç més important per mantenir són el de La Mina (Pineda Centre) i el del 

Mantenir l’actual aparcament de La Mina, pel seu bon accés en 
centre. Capacitat per 200 places aproximadament. 

Habilitar adequadament el terreny que hi ha a Pineda Centre 
al llarg del C. Illes Canàries, entre el C. Sant Antoni i el C. Comtal. L’obertura del C. Jaume I 

ció V3, quedaria al mig de dos aparcaments. Capacitat per 200 places 

Habilitar algunes places a l’altra banda de l’estació (Platja dels 
Pescadors) per tal de facilitar l’intercanvi modal amb el ferrocarril. Capacitat per 20 places 

Mantenir i habilitar adequadament el terreny que hi ha a 
Poblenou, al llarg del Pg. Costa Brava, entre l’Av. Hispanitat i el C. València. S’han d’habilitar 

r a vianants. Capacitat per 300 places 

Habilitar la zona on actualment hi ha els Karts a 

st construcció i senyalitzafció 
aparcament en superfície 

€/plaça): 630.000 €  
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Ajuntament  
de Pineda de Mar 

A2 Habilitar bosses d’aparcament d’accés directe des d e la xarxa 
principal 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 
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A3 Estudiar la viabilitat econòmica de la implantació de l’àrea 
verda a Poblenou

1. Àmbit d’actuació 

Estacionament de vehicles

2. Objectius 

Garantir l’aparcament per als residents a 

3. Descripció de l’actuació

Es proposa estudiar la viabilitat econòmica de la implantació de l’àrea verda a
dir places pensades per a residents al barri, 
places de zona blava en els
Rico, Pg. Diputació o Pg. Europa.

L’àrea verda permet estacionar als residents a la zona per un mòdic preu, acreditant que són 
residents. Els residents fora de l’àrea verda o de fora del munic
un cost molt més elevat i amb una limitació horària (per exemple 1,5 hores).

La zona blava està pensada com a places de rotació, ja que el cost d’aparcar
igual per a tothom), tot i que no ho és tant com l’àre
límit de temps, tant per als residents com per als no residents.

4. Zona d’actuació 

Poblenou. 

5. Documentació gràfica de referència

Plànol 8.4.3. 

6. Fase 7. Prioritat

2ª Mitjana

10. Possibles fonts de finançament
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Estudiar la viabilitat econòmica de la implantació de l’àrea 
verda a Poblenou  

Estacionament de vehicles privats motoritzats 

Garantir l’aparcament per als residents a Poblenou 

3. Descripció de l’actuació  

Es proposa estudiar la viabilitat econòmica de la implantació de l’àrea verda a
dir places pensades per a residents al barri, amb la possibilitat de combina
places de zona blava en els eixos més comercials del barri, com Av. Hispanitat, Av. Puerto 

, Pg. Diputació o Pg. Europa. 

L’àrea verda permet estacionar als residents a la zona per un mòdic preu, acreditant que són 
residents. Els residents fora de l’àrea verda o de fora del municipi, poden estacionar
un cost molt més elevat i amb una limitació horària (per exemple 1,5 hores).

La zona blava està pensada com a places de rotació, ja que el cost d’aparcar
igual per a tothom), tot i que no ho és tant com l’àrea verda per als no residents. I també té un 
límit de temps, tant per als residents com per als no residents. 

8. Cost (€) 

25.000 € 

- Cost estudi (25

 
5. Documentació gràfica de referència  

7. Prioritat  9. Responsable 

Mitjana Ajuntament 

10. Possibles fonts de finançament  11. Indicador d’avaluació de la proposta

 

 

Pla de Mobilitat Urbana de Pineda de Mar  

Estudiar la viabilitat econòmica de la implantació de l’àrea 

Es proposa estudiar la viabilitat econòmica de la implantació de l’àrea verda al Poblenou, és a 
combinar-les amb algunes 

com Av. Hispanitat, Av. Puerto 

L’àrea verda permet estacionar als residents a la zona per un mòdic preu, acreditant que són 
ipi, poden estacionar-hi però a 

un cost molt més elevat i amb una limitació horària (per exemple 1,5 hores). 

La zona blava està pensada com a places de rotació, ja que el cost d’aparcar-hi és elevat (i 
a verda per als no residents. I també té un 

25.000 €/unitat): 25.000 €  

11. Indicador d’avaluació de la proposta  
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Ajuntament  
de Pineda de Mar 

A4 Estudiar la modificació de la zona blava i el seu p reu 

1. Àmbit d’actuació 

Estacionament de vehicles privats motoritzats 

2. Objectius 

Garantir l’aparcament de rotació al centre de Pineda 

3. Descripció de l’actuació 

La zona blava està pensada com a places de rotació, ja que el cost d’aparcar-hi és elevat (i 
igual per a tothom), tot i que no ho és tant com l’àrea verda per als no residents. 
L’estacionament té un límit de temps, tant pels residents com pels no residents. 

A causa de l’actuació V4, s’eliminen 160 places de zona blava, cal avaluar l’impacte 
d’aquestes actuacions. Les alternatives d’aparcament que es plantegen són, per una banda, 
crear noves places amb la regulació de l’àrea verda de Pineda Centre (actuació A5) i, per 
l’altra, crear les noves bosses d’aparcament i un aparcament subterrani a les proximitats de la 
zona blava actual (actuació A6). 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Pineda Centre 15.000 € 

- Cost estudi zona blava (15.000 
€/unitat): 15.000 €  

5. Documentació gràfica de referència 

 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

1ª Mitjana Ajuntament 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 
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A5 
Estudiar la viabilitat econòmica de la implantació d’una àrea 
verda al centre de Pineda Centre amb facilitat per altres 
residents a Pineda

1. Àmbit d’actuació 

Estacionament de vehicles privats motoritzats

2. Objectius 

Garantir l’aparcament per als residents a P
d’altres residents a Pineda

3. Descripció de l’actuació

Es proposa estudiar la viabilitat econòmica de la implantació de l’àrea verda a 
és a dir places pensades per a residents al barri, combinada amb algunes places de zona 
blava en els eixos més comercials

L’àrea verda permet estacionar als residents a la zona per un mòdic preu, acreditant que són 
residents. Els residents fora de l’àrea verda 
un cost molt més elevat i amb un límit de temps (per exemple 1,5 hores).

La zona blava està pensada com a places de rotació, ja que el cost d’aparcar
igual per a tothom), tot i que no ho és
límit de temps, tant pels residents com pels no residents.

4. Zona d’actuació 

Nucli Antic 

5. Documentació gràfica de referència

Plànol 8.4.3. 

6. Fase 7. Prioritat

1ª  Mitjana

10. Possibles fonts de finançament
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Estudiar la viabilitat econòmica de la implantació d’una àrea 
verda al centre de Pineda Centre amb facilitat per altres 
residents a Pineda  

Estacionament de vehicles privats motoritzats 

Garantir l’aparcament per als residents a Pineda Centre, així com facilitar l’aparcament a 
d’altres residents a Pineda 

3. Descripció de l’actuació  

Es proposa estudiar la viabilitat econòmica de la implantació de l’àrea verda a 
ir places pensades per a residents al barri, combinada amb algunes places de zona 

blava en els eixos més comercials. 

L’àrea verda permet estacionar als residents a la zona per un mòdic preu, acreditant que són 
residents. Els residents fora de l’àrea verda o de fora del municipi, poden estacionar
un cost molt més elevat i amb un límit de temps (per exemple 1,5 hores).

La zona blava està pensada com a places de rotació, ja que el cost d’aparcar
igual per a tothom), tot i que no ho és tant com l’àrea verda per als no residents. I també té un 
límit de temps, tant pels residents com pels no residents. 

8. Cost (€) 

25.000 € 

- Cost estudi (25.000 

 
5. Documentació gràfica de referència  

7. Prioritat  9. Responsable 

Mitjana Ajuntament 

10. Possibles fonts de finançament  11. Indicador d’avaluació de la proposta

 

 

Pla de Mobilitat Urbana de Pineda de Mar  

Estudiar la viabilitat econòmica de la implantació d’una àrea 
verda al centre de Pineda Centre amb facilitat per altres 

ineda Centre, així com facilitar l’aparcament a 

Es proposa estudiar la viabilitat econòmica de la implantació de l’àrea verda a Pineda Centre, 
ir places pensades per a residents al barri, combinada amb algunes places de zona 

L’àrea verda permet estacionar als residents a la zona per un mòdic preu, acreditant que són 
o de fora del municipi, poden estacionar-hi però a 

un cost molt més elevat i amb un límit de temps (per exemple 1,5 hores). 

La zona blava està pensada com a places de rotació, ja que el cost d’aparcar-hi és elevat (i 
tant com l’àrea verda per als no residents. I també té un 

Cost estudi (25.000 €/unitat): 25.000 €  

11. Indicador d’avaluació de la proposta  
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Ajuntament  
de Pineda de Mar 

 

A6 Estudiar la viabilitat econòmica d’un aparcament su bterrani a 
Pineda Centre 

1. Àmbit d’actuació 

Estacionament de vehicles privats motoritzats 

2. Objectius 

Alleujar la pressió que genera l’aparcament en en la via pública i permetre així l’aprofitament 
d’aquest espai per altres usos. 

3. Descripció de l’actuació 

La construcció d’un aparcament subterrani permetria alleujar la pressió per demanda 
d’aparcament a l’espai públic. Aquests aparcaments absorbirien una part de les places 
d’aparcament del barri del Centre. 

L’estudi de costos haurà de proposar unes tarifes adients per a que la alternativa d’aparcar en 
aquesta infraestructura sigui viable per als usuaris. 

Caldrà cercar la ubicació adient tenint en compte els accessos viaris i els punts atractors de 
mobilitat circumdants. Actualment s’estan estudiant dues alternatives: Plaça de les Mèlies i 
Plaça de la Pubilla. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Pineda Centre 3.915.000 € 

- Cost construcció d’aparcament 
subterrani (13500€/plaça): 3.915.000 
€  

5. Documentació gràfica de referència 

Plànol 8.4.3. 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

2ª Mitjana Ajuntament 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 
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A7 Millorar la senyalització per accedir a les bosses d’aparcament

1. Àmbit d’actuació 

Estacionament de vehicles privats motoritzats

2. Objectius 

Facilitar l'accés a les bosses d'aparcament directament des de la xarxa principal

3. Descripció de l’actuació

Es tracta de senyalitzar les diverses bosses d'aparcament proposades a l'actuació A1 des de 
les vies d'accés a Pineda, conduint el trànsit per les vies defini
(actuació V1). 

Aquesta senyalització serà de tipus vertical, que informi de l’existència d’un aparcament i que 
orienti en la seva direcció.

4. Zona d’actuació 

Xarxa viària principal 

5. Documentació gràfica de referència

 

6. Fase 7. Prioritat

1ª, 2ª i 3ª Alta

10. Possibles fonts de finançament
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Millorar la senyalització per accedir a les bosses d’aparcament

Estacionament de vehicles privats motoritzats 

cés a les bosses d'aparcament directament des de la xarxa principal

3. Descripció de l’actuació  

Es tracta de senyalitzar les diverses bosses d'aparcament proposades a l'actuació A1 des de 
les vies d'accés a Pineda, conduint el trànsit per les vies definides com a xarxa principal 

Aquesta senyalització serà de tipus vertical, que informi de l’existència d’un aparcament i que 
orienti en la seva direcció. 

8. Cost (€) 

4.800 € 

- Cost col·locació senyalitz
aparcaments (300

5. Documentació gràfica de referència  

7. Prioritat  9. Responsable 

Alta Ajuntament 

10. Possibles fonts de finançament  11. Indicador d’avaluació de la proposta

 

Pla de Mobilitat Urbana de Pineda de Mar  

Millorar la senyalització per accedir a les bosses d’aparcament  

cés a les bosses d'aparcament directament des de la xarxa principal 

Es tracta de senyalitzar les diverses bosses d'aparcament proposades a l'actuació A1 des de 
des com a xarxa principal 

Aquesta senyalització serà de tipus vertical, que informi de l’existència d’un aparcament i que 

Cost col·locació senyalització 
aparcaments (300€/unitat): 4.800 €  

11. Indicador d’avaluació de la proposta  
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Ajuntament  
de Pineda de Mar 

 

A8 Reservar aparcament per fomentar la intermodalitat 

1. Àmbit d’actuació 

Estacionament de vehicles privats motoritzats i mobilitat en transport públic  

2. Objectius 

Fomentar l'intermodalitat entre el vehicle privat i el transport públic col·lectiu: ferrocarril i busos 
interurbans 

3. Descripció de l’actuació 

Es proposa senyalitzar i reservar unes places d'estacionament a l'aparcament proposat a 
l'altra banda de les vies a l'estació, per tal de facilitar l'intermodalitat entre el vehicle privat i el 
ferrocarril. 

En el cas de les línies d'autobusos interurbans, es proposa reservar algunes places de 
l'aparcament de La Mina properes al C. Església, per tal de facilitar l'accés a les parades a 
banda i banda de la N-II a l'alçada de l'església. 

Una manera de controlar-ne el bon ús pot ser deixar de forma visible dins el vehicle, una còpia 
de l'abonament de transport públic actualitzat. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Centre 850 € 

- Cost senyalització vertical places 
reservades (215 €/unitat): 430 €  

- Cost senyalització horitzontal places 
reservades (logotip transport públic) 
(28 €/m2): 420 € 

 

5. Documentació gràfica de referència 

 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

1ª  Mitjana Ajuntament 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 
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A9 Minimitzar els estacionaments inadequats

1. Àmbit d’actuació 

Estacionament de vehicles privats motoritzats

2. Objectius 

Incrementar el control policial dels estacionaments indeguts.

3. Descripció de l’actuació

Es proposa realitzar campanyes de regulació de l’aparcament, controlant sobretot:

- Els estacionaments indeguts en zones de càrrega i descàrrega per part d'usuaris no 
autoritzats. 

- Els estacionaments indeguts (en calçada, en vorera, en passos de vianants, espais 
reservats pel bus, espais reservats per PMRs,
motoritzat. 

Per a fer complir aquesta mesura, la policia local caldrà que tingui 
estricte a l’hora de fer complir la normativa. 

4. Zona d’actuació 

Tot el municipi 

5. Documentació gràfica de referència

 

6. Fase 7. Prioritat

1ª, 2ª i 3ª Alta

10. Possibles fonts de finançament
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Minimitzar els estacionaments inadequats  

Estacionament de vehicles privats motoritzats 

ar el control policial dels estacionaments indeguts. 

3. Descripció de l’actuació  

Es proposa realitzar campanyes de regulació de l’aparcament, controlant sobretot:

Els estacionaments indeguts en zones de càrrega i descàrrega per part d'usuaris no 

Els estacionaments indeguts (en calçada, en vorera, en passos de vianants, espais 
, espais reservats per PMRs,...) per part d’usuaris del vehicle privat 

Per a fer complir aquesta mesura, la policia local caldrà que tingui 
complir la normativa.  

8. Cost (€) 

 

5. Documentació gràfica de referència  

7. Prioritat  9. Responsable 

Alta Ajuntament i Policia Local

10. Possibles fonts de finançament  11. Indicador d’avaluació de la proposta

 

Pla de Mobilitat Urbana de Pineda de Mar  

Es proposa realitzar campanyes de regulació de l’aparcament, controlant sobretot: 

Els estacionaments indeguts en zones de càrrega i descàrrega per part d'usuaris no 

Els estacionaments indeguts (en calçada, en vorera, en passos de vianants, espais 
d’usuaris del vehicle privat 

Per a fer complir aquesta mesura, la policia local caldrà que tingui un comportament més 

Policia Local 

11. Indicador d’avaluació de la proposta  
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Ajuntament  
de Pineda de Mar 

 

A10 Millorar la gestió de les places reservades per a c àrrega i 
descàrrega 

1. Àmbit d’actuació 

Estacionament de vehicles de càrrega i descàrrega 

2. Objectius 

Millorar la gestió de les places reservades per a càrrega i descàrrega 

3. Descripció de l’actuació 

És proposa l’ús de discs horaris per controlar els límits de temps d’estacionament dels 
vehicles a les places de càrrega i descàrrega. Així, caldrà repartir discs entre els establiments 
que requereixin de càrrega i descàrrega i gestionar els intèrvals de temps en què cadascun 
pot disposar de l’aparcament evitant el solapament. Aquests discos hauran de ser colocats en 
un lloc visible als vehicles. 

Caldrà un control policial particular per aquesta actuació, de manera que es controli 
l’estacionament en càrrega i descàrrega i la validesa dels discos emprats. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Nucli antic, El Carme, Les Creus, Can Pelai i 
Poblenou. 

1.500 € 

- Cost producció i enviament del disc 
als establiments: 1.500 €  

5. Documentació gràfica de referència 

Plànol 3.6.4. 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

1ª Mitjana Ajuntament 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Comerços  
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A11 Habilitar l’aparcament de vehicles pesants al políg on Mas 
Roger 

1. Àmbit d’actuació 

Estacionament de vehicles pesants

2. Objectius 

Urbanitzar l’aparcament de

3. Descripció de l’actuació

El polígon no disposa d’un aparcament per vehicles pesants, tot i que és un dels punts 
atractors de la mobilitat de mercaderies. 

Es proposa buscar una ubicació per aquest aparcame
dels eixos on el trànsit de mercaderies és més important: C/Carles I, C/Benavente, C/Mèxic i 
C/Marconi.  

Quant a les dimensiones d’aquesta bossa d’aparcament, es proposa una dimensió similar a la 
de l’aparcament existent al barri del Centre.

4. Zona d’actuació 

Mas Roger 

5. Documentació gràfica de referència

 

6. Fase 7. Prioritat

2ª Alta

10. Possibles fonts de finançament
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Habilitar l’aparcament de vehicles pesants al políg on Mas 

Estacionament de vehicles pesants 

Urbanitzar l’aparcament de vehicles pesants actual al polígon Mas Roger

3. Descripció de l’actuació  

El polígon no disposa d’un aparcament per vehicles pesants, tot i que és un dels punts 
atractors de la mobilitat de mercaderies.  

Es proposa buscar una ubicació per aquest aparcament en el polígon, preferentment a prop 
dels eixos on el trànsit de mercaderies és més important: C/Carles I, C/Benavente, C/Mèxic i 

Quant a les dimensiones d’aquesta bossa d’aparcament, es proposa una dimensió similar a la 
ent al barri del Centre. 

8. Cost (€) 

123.750 € 

- Cost habilitar aparcament en 
superfície (2250

5. Documentació gràfica de referència  

7. Prioritat  9. Responsable 

Alta Ajuntament 

10. Possibles fonts de finançament  11. Indicador d’avalu
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Habilitar l’aparcament de vehicles pesants al políg on Mas 

vehicles pesants actual al polígon Mas Roger 

El polígon no disposa d’un aparcament per vehicles pesants, tot i que és un dels punts 

nt en el polígon, preferentment a prop 
dels eixos on el trànsit de mercaderies és més important: C/Carles I, C/Benavente, C/Mèxic i 

Quant a les dimensiones d’aquesta bossa d’aparcament, es proposa una dimensió similar a la 

Cost habilitar aparcament en 
superfície (2250€/plaça): 123.750 €  

11. Indicador d’avalu ació de la proposta 
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Ajuntament  
de Pineda de Mar 

1.6 Seguretat viària 

 

SV1 Redactar un Pla Local de Seguretat Viària (PLSV) 

1. Àmbit d’actuació 

Seguretat viària 

2. Objectius 

Millorar la seguretat del punts de concentració d'accidents així com els punts de percepció 
d'alt risc d'accident. 

3. Descripció de l’actuació 

Gràcies a la redacció d’un Pla local de seguretat viària s’aconseguiria: 

• Realitzar una recollida, anàlisi i divulgació més precisa de dades sobre l‟accidentalitat 

• Millorar les infrastructures i la gestió del trànsit 

• Millorar l‟assistència a les víctimes d‟accidents i els primers auxilis 

• Augmentar la seguretat en el transport professional de mercaderies i viatgers 

• Actuar sobre la conducta dels usuaris 

• Millorar la seguretat dels vehicles 

Segons dades de la Policia Local l’any 2009 es van produir 219 accidents a Pineda. 
D’aquests, un 49,3% van ser amb víctimes i un 50,7% amb danys. Hi ha un component 
estacional a tenir en compte, que fa que augmentin les xifres al 3er trimestre.  

A la memòria es poden consultar els punts i els eixos on es van concentrar més accidents i 
aquells punts on la policia detecta o te la percepció que hi ha un risc elevat. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Tot el municipi 25.000 € 

- Cost redacció Pla Local de Seguretat 
Viària: 25.000 €  5. Documentació gràfica de referència 

 

 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

1ª Alta Ajuntament i Servei Català del Trànsit 
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SV1 Redactar un Pla Local de Seguretat Viària

10. Possibles fonts de finançamen

Servei Català del Trànsit 
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Redactar un Pla Local de Seguretat Viària  (PLSV)

10. Possibles fonts de finançamen t 11. Indicador d’avaluació de la proposta
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(PLSV) 

11. Indicador d’avaluació de la proposta  
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Ajuntament  
de Pineda de Mar 

SV2 
Millorar la seguretat viària a les cruïlles on la x arxa 
d’itineraris principals per a vianants coincideix a mb la xarxa 
viària bàsica 

1. Àmbit d’actuació 

Seguretat viària 

2. Objectius 

Millorar la seguretat viària a les cruïlles on la xarxa d’itineraris principals per a vianants 
coincideix amb la xarxa viària bàsica 

3. Descripció de l’actuació 

Els punts on coincideixen les xarxes principals de vianants amb la xarxa viària bàsica són 
especialment importants per a la seguretat viària, ja que estadísticament, concentren la major 
part dels desplaçaments.  

Un estudi de les condicions de seguretat viaria d’aquests punts permetrà millorar 
l’accessibilitat i la mobilitat dels vianants, la percepció de seguretat i la seguretat real dels 
vianants.  

Quant al vehicle motoritzat, les cruïlles són els punts on més accidents tendeix a haver-hi, 
degut a l’encreuament de trajectòries. L’estudi de la senyalització, capacitat i fluxes de les vies 
de les vies és necessari per a proposar una millor visibilitat i distribució del trànsit per tal de 
minimitzar l’accidentalitat.  

Aquesta millora contempla un reforç de la senyalització, la il·luminació, l’accessibilitat, 
mesures de moderació del trànsit, etc.  

Aquesta actuació es complementa amb la V5 per la reurbanització i senyalització de les 
cruïlles en les entrades i sortides de la zona 30. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Punts de confluència entre la xarxa principal 
de vianants i la xarxa principal de vehicles 

150.000 € 

- Cost de reforç d’iluminació de les 60 
cruïlles (2.500 €/unitat): 150.000 €  

5. Documentació gràfica de referència 

 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

2ª Mitjana Ajuntament 
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SV2 
Millorar la seguretat viària a les cruïlles on la x arxa 
d’itineraris principals per a vianants coincideix a mb la xarxa 
viària bàsica

10. Possibles fonts de finançament
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Millorar la seguretat viària a les cruïlles on la x arxa 
d’itineraris principals per a vianants coincideix a mb la xarxa 
viària bàsica  

10. Possibles fonts de finançament  11. Indicador d’avaluació de la proposta
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Millorar la seguretat viària a les cruïlles on la x arxa 
d’itineraris principals per a vianants coincideix a mb la xarxa 

11. Indicador d’avaluació de la proposta  
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Ajuntament  
de Pineda de Mar 

 

SV3 Estudiar la viabilitat i redactar el projecte tècni c d'una rotonda 
a la Pl. del Rei 

1. Àmbit d’actuació 

Seguretat viària i mobilitat en vehicle privat motoritzat 

2. Objectius 

Millorar la regulació de la cruïlla entre el Pg. Hortsavinyà i l'Av. Montserrat 

3. Descripció de l’actuació 

Actualment aquesta cruïlla està regulada per diverses senyals de prioritat de pas segons el 
ramal i la direcció, i es proposa simplificar-la amb una rotonda. 

Es tracta d’un encreuament conflictiu a causa de la gran quantitat de moviments permesos, 
que en l’actualitat causen cues destacades per accedir a l’eix de la N-II des de l’Av. Mare de 
Déu de Montserrat. Per tal d’agilitzar la circulació d’aquesta cruïlla, a la vegada que 
s’augmenta la seguretat viària, es proposa estudiar la viabilitat i redactar el projecte tècnic 
d’una nova rotonda a la Plaça del Rei. 

D’aquesta manera es milloraria tant la fluïdesa del trànsit com la informació per als 
conductors/es. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Les Creus – Nucli Antic 330.000 € 

- Cost de l’estudi de viabilitat i el 
projecte executiu: 30.000 € 

- Cost de construcció d’una rotonda de 
40 m de diàmetre (300.000 /unitat): 
300.000 €  

5. Documentació gràfica de referència 

 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

2ª Mitjana Ajuntament  

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 
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SV4 Modificar els aparcaments en bateria i semibateria

1. Àmbit d’actuació 

Seguretat viària i aparcament

2. Objectius 

Millorar la visibilitat dels aparcaments en bateria i semibateria

3. Descripció de l’actuació

Es proposa canviar els aparcaments en bateria i semibateria existents i que tenen la visibilitat 
limitada, per aparcaments en semibateria inversa de forma que tinguin major visibilitat a l’hora 
de sortir de la plaça d’aparcament.

4. Zona d’actuació 

Tot el municipi (tret de Pinemar i Can Cornet)

5. Documentació gràfica de referència

Plànol 3.6.1. 

6. Fase 7. Prioritat

2ª Mitjana

10. Possibles fonts de finançament
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Modificar els aparcaments en bateria i semibateria

aparcament 

visibilitat dels aparcaments en bateria i semibateria 

3. Descripció de l’actuació  

Es proposa canviar els aparcaments en bateria i semibateria existents i que tenen la visibilitat 
limitada, per aparcaments en semibateria inversa de forma que tinguin major visibilitat a l’hora 
de sortir de la plaça d’aparcament. 

8. Cost (€) 

Tot el municipi (tret de Pinemar i Can Cornet) 40.800 € 

- Cost canvi d’aparcaments en bateria i 
semibateria a semibateria inversa 
(8€/ml) al llarg de 5,1km: 40.800 € 

5. Documentació gràfica de referència  

7. Prioritat  9. Responsable 

Mitjana Ajuntament 

10. Possibles fonts de finançament  11. Indicador d’avaluació de la proposta
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Modificar els aparcaments en bateria i semibateria  

Es proposa canviar els aparcaments en bateria i semibateria existents i que tenen la visibilitat 
limitada, per aparcaments en semibateria inversa de forma que tinguin major visibilitat a l’hora 

Cost canvi d’aparcaments en bateria i 
semibateria a semibateria inversa 

€/ml) al llarg de 5,1km: 40.800 €  

11. Indicador d’avaluació de la proposta  
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Ajuntament  
de Pineda de Mar 

1.7 Actuacions ambientals 

 

AA1 Aplicar paviments sonoreductors als principals vial s del 
municipi 

1. Àmbit d’actuació 

Municipi   

2. Objectius 

Minorar l’impacte del soroll del trànsit rodat als vials més transitats 

3. Descripció de l’actuació 

L’aplicació de paviments sonoreductors resulta una estratègia vàlida per reduir el soroll que 
genera el trànsit rodat en el vials més transitats  del municipi. En el cas de Pineda de Mar 
aquesta actuació és imprescindible a la travessera urbana de la carretera N-II i recomanable 
en la resta de vials més transitats:  

- Avinguda Montserrat 

- Carrer Santiago Russinyol (primer tram) 

- Av. Mediterrani. 

- Av. Rierany dels Frares.  

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Vials més transitats  

5. Documentació gràfica de referència 

- 

6. Fase 7. Prioritat  9. Responsable 

1ª (N-II) i 2ª (la resta) Alta (N-II) i Baixa (la 
resta) 

Ajuntament  

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 
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AA2 Instal·lació de punts de subministrament elèctric p er a vehicle 
elèctrics 

1. Àmbit d’actuació 

Municipi   

2. Objectius 

Minorar l’impacte del soroll del trànsit rodat als vials més transitats

3. Descripció de l’actuació

Per tal de fomentar la compra de vehicles elèctrics i híbrids en la ciutadania així com en la 
flota de vehicles municipal s'impulsarà la instal·lació de punts de subministrament de vehicles 
elèctrics en punts del municipi. La seva situació serà principalment en aparcame
vehicles hi estan durant períodes de temps, així com les estacions de subministrament 
existents. Per altra banda també cal impulsar que aquestes darreres disposin de bateries 
elèctriques, per la seva venta, amb l'objectiu que la recarrega no re
temps per l'usuari. Cal destacar que l’IDAE s'ha engegat un projecte d'ajudes dins del marc 
del projecte MOVELE, projecte destinat a demostrar la viabilitat tècnica, econòmica i 
energètica de la mobilitat elèctrica en els entorns urb
proposa la instal·lació d’un mínim de quatre punts de recàrrega (un Pineda centre, un 
Poblenou, una a la zona industrial i un a l’estació de ferrocarril). Finalment, es recomana que 
aquests punts siguin sostenibles, i pe
fotovoltaiques) associades a ells i permetre la recàrrega dels vehicles amb energia amb 0 
emissions. 

Aquesta actuació ha d'anar acompanyada d'una campanya de difusió per l'ús de vehicles 
elèctrics al conjunt de la ciutadania. 

4. Zona d’actuació 

4 punts d’aparcament 

5. Documentació gràfica de referència

- 

6. Fase 7. Prioritat

2ª Mitjana

10. Possibles fonts de finançament

IDAE, ICAEN 
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Instal·lació de punts de subministrament elèctric p er a vehicle 

Minorar l’impacte del soroll del trànsit rodat als vials més transitats 

3. Descripció de l’actuació  

entar la compra de vehicles elèctrics i híbrids en la ciutadania així com en la 
flota de vehicles municipal s'impulsarà la instal·lació de punts de subministrament de vehicles 
elèctrics en punts del municipi. La seva situació serà principalment en aparcame
vehicles hi estan durant períodes de temps, així com les estacions de subministrament 
existents. Per altra banda també cal impulsar que aquestes darreres disposin de bateries 
elèctriques, per la seva venta, amb l'objectiu que la recarrega no re
temps per l'usuari. Cal destacar que l’IDAE s'ha engegat un projecte d'ajudes dins del marc 
del projecte MOVELE, projecte destinat a demostrar la viabilitat tècnica, econòmica i 
energètica de la mobilitat elèctrica en els entorns urbans i periurbans. Com a objectiu es 
proposa la instal·lació d’un mínim de quatre punts de recàrrega (un Pineda centre, un 
Poblenou, una a la zona industrial i un a l’estació de ferrocarril). Finalment, es recomana que 
aquests punts siguin sostenibles, i per tant disposin d'energies renovables (com plantes 
fotovoltaiques) associades a ells i permetre la recàrrega dels vehicles amb energia amb 0 

Aquesta actuació ha d'anar acompanyada d'una campanya de difusió per l'ús de vehicles 
nt de la ciutadania.  

8. Cost (€) 

 

5. Documentació gràfica de referència  

7. Prioritat  9. Responsable 

Mitjana Ajuntament 

10. Possibles fonts de finançament  11. Indicador d’avaluació de la propost
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Instal·lació de punts de subministrament elèctric p er a vehicle 

entar la compra de vehicles elèctrics i híbrids en la ciutadania així com en la 
flota de vehicles municipal s'impulsarà la instal·lació de punts de subministrament de vehicles 
elèctrics en punts del municipi. La seva situació serà principalment en aparcaments, on els 
vehicles hi estan durant períodes de temps, així com les estacions de subministrament 
existents. Per altra banda també cal impulsar que aquestes darreres disposin de bateries 
elèctriques, per la seva venta, amb l'objectiu que la recarrega no requereixi una pèrdua de 
temps per l'usuari. Cal destacar que l’IDAE s'ha engegat un projecte d'ajudes dins del marc 
del projecte MOVELE, projecte destinat a demostrar la viabilitat tècnica, econòmica i 

ans i periurbans. Com a objectiu es 
proposa la instal·lació d’un mínim de quatre punts de recàrrega (un Pineda centre, un 
Poblenou, una a la zona industrial i un a l’estació de ferrocarril). Finalment, es recomana que 

r tant disposin d'energies renovables (com plantes 
fotovoltaiques) associades a ells i permetre la recàrrega dels vehicles amb energia amb 0 

Aquesta actuació ha d'anar acompanyada d'una campanya de difusió per l'ús de vehicles 

11. Indicador d’avaluació de la propost a 
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Ajuntament  
de Pineda de Mar 

1.8 Accés a zones industrials i centres de treball 

ZI1 Millorar l’accés al polígon Mas Roger des del C. To rrent dels 
Frares 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i promoció modes sostenibles. 

2. Objectius 

Millorar l’accés al polígon dels vehicles procedents de l’autopista. 

3. Descripció de l’actuació 

Es proposa la millora de l’accés cap al polígon des del Carrer Torrent dels Frares, que és el 
carrer que connecta amb l’autopista.  

Ara mateix, hi ha una via que va a parar al Carrer de Watt (P.I.Mas Roger). Es proposa que 
l’accés a aquesta via des del Carrer Torrent dels Frares sigui una rotonda al Carrer Torrent 
dels Frares per tal de facilitar que els vehicles sortíssin i entressin a aquesta via de connexió 
amb amb el Polígon. 

També es proposa la reurbanització d’aquesta via per tal que el traçat sigui més rectilini i la 
via més ample. D’aquesta forma, la via serà més fàcilment transitable pels vehicles pesants. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Carrer (460m) que uneix Torrent dels Frares 
amb el P.I. Mas Roger 

1.269.000 € 

- Cost construcció rotonda de 60 m de 
diàmetre (230€/m2): 650.000 €/  

- Cost de senyalització vertical rotonda 
510€/ut): 3.060€/ut  

- Cost reurbanització del carrer 
(190€/m2): 460mx7mx190=611.800€ 

- Cost senyalització nova via (9€/ml): 
4.140€ 

5. Documentació gràfica de referència 

 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

2ª Mitjana Ajuntament 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 
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ZI2 Crear la figura del gestor/a de mobilitat al polígo n industrial

1. Àmbit d’actuació 

Promoció de modes sostenibles.

2. Objectius 

Disposar d’un gestor de mobilitat al polígon que vetlli per la promoció de la mobilitat sostenible

3. Descripció de l’a ctuació

A Catalunya, el referent normatiu en matèria de mobilitat és la Llei 9/2003, de 13 de juny, 
aprovada pel Parlament. Aquesta llei fixa la necessitat d'elaborar un pla específic de mobilitat 
per als polígons industrials i les zones d'activitats econ
quant a superfície i nombre d'empreses i de treballadors/es, que es determinin per reglament. 
Tot i això, el reglament no s’ha desenvolupat mai i per tant no s’han fixat les dimensions 
necessàries d’obligació.  

Així mateix, la llei fixa que aquest pla ha de crear la figura del gestor o gestora de la mobilitat 
en cadascuna d'aquestes àrees i ha d'establir
càrrec de les empreses que hi operen. Les funcions del gestor o gestora
vetllar per la mobilitat sostenible al polígon i esdevenir un enllaç entre les empreses, els 
treballador/es i l’ajuntament. 

En el cas de Pineda de Mar, es considera important disposar d’aquest figura de gestió de la 
mobilitat al polígon industrial Mas Roger.  

4. Zona d’actuació 

Polígon industrial 

5. Documentació gràfica de referència

-  

6. Fase 7. Prioritat

2ª Mitjana

10. Possibles fonts de finançament
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Crear la figura del gestor/a de mobilitat al polígo n industrial

modes sostenibles. 

Disposar d’un gestor de mobilitat al polígon que vetlli per la promoció de la mobilitat sostenible

ctuació  

A Catalunya, el referent normatiu en matèria de mobilitat és la Llei 9/2003, de 13 de juny, 
aprovada pel Parlament. Aquesta llei fixa la necessitat d'elaborar un pla específic de mobilitat 
per als polígons industrials i les zones d'activitats econòmiques que compleixin les condicions, 
quant a superfície i nombre d'empreses i de treballadors/es, que es determinin per reglament. 
Tot i això, el reglament no s’ha desenvolupat mai i per tant no s’han fixat les dimensions 

ateix, la llei fixa que aquest pla ha de crear la figura del gestor o gestora de la mobilitat 
en cadascuna d'aquestes àrees i ha d'establir-ne el règim d'implantació i el finançament a 
càrrec de les empreses que hi operen. Les funcions del gestor o gestora
vetllar per la mobilitat sostenible al polígon i esdevenir un enllaç entre les empreses, els 
treballador/es i l’ajuntament.  

En el cas de Pineda de Mar, es considera important disposar d’aquest figura de gestió de la 
industrial Mas Roger.   

8. Cost (€) 

14.000€ 
- Manteniment del personal gestor de 

la mobilitat durant el primer període 
d’impuls del Pla de Mobilitat (30% de 
dedicació d’un assalariat): 14.000

5. Documentació gràfica de referència  

7. Prioritat  9. Responsable 

Mitjana Ajuntament i empreses del polígon industrial

10. Possibles fonts de finançament  11. Indicador d’avaluació de la proposta
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Crear la figura del gestor/a de mobilitat al polígo n industrial  

Disposar d’un gestor de mobilitat al polígon que vetlli per la promoció de la mobilitat sostenible 

A Catalunya, el referent normatiu en matèria de mobilitat és la Llei 9/2003, de 13 de juny, 
aprovada pel Parlament. Aquesta llei fixa la necessitat d'elaborar un pla específic de mobilitat 

òmiques que compleixin les condicions, 
quant a superfície i nombre d'empreses i de treballadors/es, que es determinin per reglament. 
Tot i això, el reglament no s’ha desenvolupat mai i per tant no s’han fixat les dimensions 

ateix, la llei fixa que aquest pla ha de crear la figura del gestor o gestora de la mobilitat 
ne el règim d'implantació i el finançament a 

càrrec de les empreses que hi operen. Les funcions del gestor o gestora de mobilitat són 
vetllar per la mobilitat sostenible al polígon i esdevenir un enllaç entre les empreses, els 

En el cas de Pineda de Mar, es considera important disposar d’aquest figura de gestió de la 

Manteniment del personal gestor de 
la mobilitat durant el primer període 
d’impuls del Pla de Mobilitat (30% de 
dedicació d’un assalariat): 14.000€ 

i empreses del polígon industrial 

11. Indicador d’avaluació de la proposta  
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de Pineda de Mar 

ZI3 Constituir una mesa de mobilitat entre les empreses  i 
treballadors/es del polígon industrial 

1. Àmbit d’actuació 

Promoció de modes sostenibles. 

2. Objectius 

Fomentar la mobilitat sostenible en els desplaçaments laborals. 

3. Descripció de l’actuació 

Per tal de vetllar per la mobilitat sostenible en els desplaçaments laborals del polígon 
industrial Mas Roger es proposa constituir una mesa de mobilitat. 

D’aquesta forma es disposarà d’un òrgan gestor de les actuacions, acords i convenis a 
realitzar en matèria de mobilitat entre l’ajuntament, les empreses i els treballadors/es. El 
gestor de mobilitat també formarà part d’aquesta mesa i actuarà com a mitjà d’enllaç i 
comunicació entre tots els implicats. 

Les funcions de la Mesa són: 

- Ajudar a detectar conjuntament les mancances i els problemes que afecten el polígon 

- Definir estratègies fruit del consens amb vista al futur. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Polígon industrial Tècnic i organitzatiu 

5. Documentació gràfica de referència 

-  

6. Fase 7. Prioritat  9. Responsable 

2ª Mitjana Ajuntament i empreses del polígon industrial 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 
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1.9 Promoció, educació i sensibilització per l’ús de mo des 
sostenibles 

 

S1 Projecte “rutes escolars de Pineda de Mar”

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i promoció modes sostenibles.

2. Objectius 

Millorar l’accés no motoritzat 

3. Descripció de l’actuació

A banda de les millores a l’espai públic per adaptar la xarxa d’itineraris principals de Pineda 
de Mar, es proposa la creació de les rutes

 

Aquest projecte, es pot desenvolupar en diferents fases i consta de les actuacions següents: 

• Escollir els centres educatius que es volen implicar.

• Definir els itineraris majoritaris (l’àrea d’educació de l’Ajuntament de Pineda de
compta amb informació suficient per disposar d’una primera proposta d’itineraris). 

• Definir una imatge i proposta de senyalització dels recorreguts. 

• Difondre el projecte tant en les diferents escoles com al conjunt de la població. 

• Avaluar la possibilitat d’implicar els comerços inscrits en l’itinerari (“comerç amic”) 
com a punts de referència i suport pels infants que van sols a l’escola. 

• Potenciar el bus escolar on els adults es facin responsables de recollir durant el 
recorregut a l’escola aque
recomana realitzar una roda entre les diferents famílies per repartir la càrrega i 
implicar-les a totes.

• Complementar el projecte amb les recomanacions de les escoles i les AMPA.

 

4. Zona d’actuació 

Diferents punts del municipi

5. Documentació gràfica de referència

-  
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Promoció, educació i sensibilització per l’ús de mo des 

Projecte “rutes escolars de Pineda de Mar”  

romoció modes sostenibles. 

Millorar l’accés no motoritzat a les escoles. 

3. Descripció de l’actuació  

A banda de les millores a l’espai públic per adaptar la xarxa d’itineraris principals de Pineda 
de Mar, es proposa la creació de les rutes escolars del municipi.  

Aquest projecte, es pot desenvolupar en diferents fases i consta de les actuacions següents: 

Escollir els centres educatius que es volen implicar. 

Definir els itineraris majoritaris (l’àrea d’educació de l’Ajuntament de Pineda de
compta amb informació suficient per disposar d’una primera proposta d’itineraris). 

Definir una imatge i proposta de senyalització dels recorreguts. 

Difondre el projecte tant en les diferents escoles com al conjunt de la població. 

ibilitat d’implicar els comerços inscrits en l’itinerari (“comerç amic”) 
com a punts de referència i suport pels infants que van sols a l’escola. 

Potenciar el bus escolar on els adults es facin responsables de recollir durant el 
recorregut a l’escola aquells alumnes que encara no tenen edat per anar sols. Es 
recomana realitzar una roda entre les diferents famílies per repartir la càrrega i 

les a totes. 

Complementar el projecte amb les recomanacions de les escoles i les AMPA.

8. Cost (€) 

Diferents punts del municipi  
37.500€ 

- Dissenyar la imatge de senyalització 
dels itineraris: 500

- Senyalitzar el recorregut a les voreres 
dels itineraris principals: 35.000

- Elaboració de material de difusió: 

5. Documentació gràfica de referència  

Pla de Mobilitat Urbana de Pineda de Mar  

Promoció, educació i sensibilització per l’ús de mo des 

A banda de les millores a l’espai públic per adaptar la xarxa d’itineraris principals de Pineda 

Aquest projecte, es pot desenvolupar en diferents fases i consta de les actuacions següents:  

Definir els itineraris majoritaris (l’àrea d’educació de l’Ajuntament de Pineda de Mar ja 
compta amb informació suficient per disposar d’una primera proposta d’itineraris).  

Definir una imatge i proposta de senyalització dels recorreguts.  

Difondre el projecte tant en les diferents escoles com al conjunt de la població.  

ibilitat d’implicar els comerços inscrits en l’itinerari (“comerç amic”) 
com a punts de referència i suport pels infants que van sols a l’escola.  

Potenciar el bus escolar on els adults es facin responsables de recollir durant el 
lls alumnes que encara no tenen edat per anar sols. Es 

recomana realitzar una roda entre les diferents famílies per repartir la càrrega i 

Complementar el projecte amb les recomanacions de les escoles i les AMPA. 

Dissenyar la imatge de senyalització 
dels itineraris: 500€ 
Senyalitzar el recorregut a les voreres 
dels itineraris principals: 35.000€ 
Elaboració de material de difusió: 
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de Pineda de Mar 

S1 Projecte “rutes escolars de Pineda de Mar” 

2.000€ 
- Costos tècnics i organitzatius per 

parlar amb els comerços, les escoles i 
les AMPA.  

6. Fase 7. Prioritat  9. Responsable 

1ª –  2ª  Alta Ajuntament  

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Departament d’ensenyament i Diputació de 
Barcelona 

 

 

  



98                                                                                              

 

 

S2 Incorporar la mobilitat sostenible i segura a l’act ivitat 
curricular dels centres educatius 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i promoció modes sostenibles.

2. Objectius 

Incrementar l’ús dels modes no mo
alumnes, pares i mares, i al professorat

3. Descripció de l’actuació

Amb l’objectiu de sensibilitzar a pares/mares, professorat
mobilitat sostenible i segura en l
partida es proposa un conjunt d’actuacions que es podrien treballar en l’àmbit 
educatiu i adequar els seus continguts a les diferents etapes d’educació infantil
secundària. Algunes de les actuacions que es proposa treballar en l’àmbit escolar són: 

• Participació de l’escola en la setmana de la mobili tat sostenible i segura
Aprofitar aquesta celebració per treballar la mobilitat sostenible a l’aula. 

• Regular el trànsit a d
durant un període de temps determinat (per exemple durant la setmana de la mobilitat 
sostenible ampliable a les setmanes amb una climatologia més favorable).
centres on ja es desenvolu
d’aquestes per implicar 

• Evitar l’aparcament il·legal a les proximitats de l ’escola
mòbils o jardineres que incorporin 
alumnes durant la classe. 

• Actuació de sensibilització sobre l’aparcament il·l egal
velocitat, un altre dels “enemics” principals dels vianants (especialment dels infants) és 
l’aparcament il·legal de vehicles en aquells espais que conformen la
vianants (voreres, passos per a vianants, etc.). En aquest sentit, es proposa fer una 
actuació de sensibilització dels conductors de cotxes i motocicletes per mitjà de les 
multes “morals”. Així, els alumnes de
aquestes multes als vehicles mal aparcats. El missatge d’aquesta multa pot ser per 
exemple: “I JO PER ON PASSO?”, “vostè ha deixat el seu cotxe/moto en un dels 
espais reservat als vianants”, o qualsevol altr
poden escollir els mateixos alumnes.

• Realització de classes d’educació per a la mobilita t segura
d’educació per a la mobilitat segura adreçats als alumnes del centre educatiu. 
Aquestes sessions de formació cal pensar
primària, i tenen com a objectiu l'adquisició d'hàbits correctes de comportament com a 
vianants, com a conductors de bicicletes, com a usuaris en els transports públics i en 
els vehicles particulars. 
la utilització de la Guia d’educació per a la mobilitat segura
del Trànsit a l’any 2004.
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Incorporar la mobilitat sostenible i segura a l’act ivitat 
curricular dels centres educatius  

Mobilitat a peu i promoció modes sostenibles. 

Incrementar l’ús dels modes no motoritzats en l’accés al centre escolar i sensibilitzar a 
alumnes, pares i mares, i al professorat 

3. Descripció de l’actuació  

litzar a pares/mares, professorat i alumnat es proposa incorporar la 
mobilitat sostenible i segura en l’activitat curricular dels centres educatius
partida es proposa un conjunt d’actuacions que es podrien treballar en l’àmbit 

i adequar els seus continguts a les diferents etapes d’educació infantil
. Algunes de les actuacions que es proposa treballar en l’àmbit escolar són: 

Participació de l’escola en la setmana de la mobili tat sostenible i segura
Aprofitar aquesta celebració per treballar la mobilitat sostenible a l’aula. 

Regular el trànsit a d avant de l’escola per part de diferents voluntaris de l’AMPA
durant un període de temps determinat (per exemple durant la setmana de la mobilitat 
sostenible ampliable a les setmanes amb una climatologia més favorable).
centres on ja es desenvolupen proteccions escolars es proposa actuar a l’entorn 
d’aquestes per implicar  

Evitar l’aparcament il·legal a les proximitats de l ’escola
mòbils o jardineres que incorporin diferents missatges, les quals 

urant la classe.  

Actuació de sensibilització sobre l’aparcament il·l egal . A banda de l’excés de 
velocitat, un altre dels “enemics” principals dels vianants (especialment dels infants) és 
l’aparcament il·legal de vehicles en aquells espais que conformen la
vianants (voreres, passos per a vianants, etc.). En aquest sentit, es proposa fer una 
actuació de sensibilització dels conductors de cotxes i motocicletes per mitjà de les 
multes “morals”. Així, els alumnes de l’escola recorreran el municipi i
aquestes multes als vehicles mal aparcats. El missatge d’aquesta multa pot ser per 
exemple: “I JO PER ON PASSO?”, “vostè ha deixat el seu cotxe/moto en un dels 
espais reservat als vianants”, o qualsevol altre lema amb un contingut similar i que 

den escollir els mateixos alumnes. 

Realització de classes d’educació per a la mobilita t segura
d’educació per a la mobilitat segura adreçats als alumnes del centre educatiu. 
Aquestes sessions de formació cal pensar-les en nivells diferent
primària, i tenen com a objectiu l'adquisició d'hàbits correctes de comportament com a 
vianants, com a conductors de bicicletes, com a usuaris en els transports públics i en 
els vehicles particulars. Per al disseny i orientació d’aquestes jornades 

Guia d’educació per a la mobilitat segura, editada pel Servei Català 
del Trànsit a l’any 2004. 

Pla de Mobilitat Urbana de Pineda de Mar  

Incorporar la mobilitat sostenible i segura a l’act ivitat 

toritzats en l’accés al centre escolar i sensibilitzar a 

es proposa incorporar la 
s educatius. Com a punt de 

partida es proposa un conjunt d’actuacions que es podrien treballar en l’àmbit de cada centre 
i adequar els seus continguts a les diferents etapes d’educació infantil, primària i 

. Algunes de les actuacions que es proposa treballar en l’àmbit escolar són:  

Participació de l’escola en la setmana de la mobili tat sostenible i segura . 
Aprofitar aquesta celebració per treballar la mobilitat sostenible a l’aula.  

avant de l’escola per part de diferents voluntaris de l’AMPA  
durant un període de temps determinat (per exemple durant la setmana de la mobilitat 
sostenible ampliable a les setmanes amb una climatologia més favorable). En aquells 

pen proteccions escolars es proposa actuar a l’entorn 

Evitar l’aparcament il·legal a les proximitats de l ’escola , per mitjà de tanques 
diferents missatges, les quals hauran realitzat els 

. A banda de l’excés de 
velocitat, un altre dels “enemics” principals dels vianants (especialment dels infants) és 
l’aparcament il·legal de vehicles en aquells espais que conformen la xarxa per a 
vianants (voreres, passos per a vianants, etc.). En aquest sentit, es proposa fer una 
actuació de sensibilització dels conductors de cotxes i motocicletes per mitjà de les 

recorreran el municipi i posaran 
aquestes multes als vehicles mal aparcats. El missatge d’aquesta multa pot ser per 
exemple: “I JO PER ON PASSO?”, “vostè ha deixat el seu cotxe/moto en un dels 

lema amb un contingut similar i que 

Realització de classes d’educació per a la mobilita t segura . Impulsar cursets 
d’educació per a la mobilitat segura adreçats als alumnes del centre educatiu. 

les en nivells diferents en els alumnes de 
primària, i tenen com a objectiu l'adquisició d'hàbits correctes de comportament com a 
vianants, com a conductors de bicicletes, com a usuaris en els transports públics i en 

es jornades es pot optar per 
, editada pel Servei Català 
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Ajuntament  
de Pineda de Mar 

S2 Incorporar la mobilitat sostenible i segura a l’act ivitat 
curricular dels centres educatius  

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Tots els centres educatius Organitzatiu i/o tècnic 

5. Documentació gràfica de referència 

-  

6. Fase 7. Prioritat  9. Responsable 

1ª –  2ª  Mitjana Ajuntament  

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Departament d’Ensenyament  
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S3 Incorporar els modes de desplaçament més sostenible s en els 
instruments de comunicació de l’ajuntament de Pined a de Mar

1. Àmbit d’actuació 

Modes no motoritzats i transport col·lectiu

2. Objectius 

Incrementar i difondre l’ús d
organitzats per l’ajuntament.

3. Descripció de l’actuació

Aquesta actuació té per objectiu millorar la informació a l’usuari o visitant sobre els següents 
aspectes: 
 

• Informació sobre els ac
minimitzi la circulació amb el vehicle privat dins del municipi. 

• Informació sobre els horaris i emplaçament de cadascuna de les parades del servei de 
transport públic existent al municipi.

• Informació sobre la xarxa i aparcaments per a bicicletes existents.

• Informació sobre els itineraris i camins saludables, camins escolars i altres rutes a 
peu. 

 
Aquesta informació es planteja incorporar
qualsevol dels elements de comunicació i difusió que es facin al municipi (mail, tríptics, etc.), 
especialment en aquells amb un major potencial de desplaçaments atrets externs. 

4. Zona d’actuació 

Municipi 

5. Documentació gràfica de 

- 

6. Fase 7. Prioritat

1ª Alta

10. Possibles fonts de finançament

- 
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Incorporar els modes de desplaçament més sostenible s en els 
instruments de comunicació de l’ajuntament de Pined a de Mar

Modes no motoritzats i transport col·lectiu 

Incrementar i difondre l’ús dels modes de transport més sostenibles en les activitats i actes 
organitzats per l’ajuntament. 

3. Descripció de l’actuació  

Aquesta actuació té per objectiu millorar la informació a l’usuari o visitant sobre els següents 

Informació sobre els accessos al municipi i l’emplaçament dels aparcaments que 
minimitzi la circulació amb el vehicle privat dins del municipi.  

Informació sobre els horaris i emplaçament de cadascuna de les parades del servei de 
transport públic existent al municipi. 

sobre la xarxa i aparcaments per a bicicletes existents.

Informació sobre els itineraris i camins saludables, camins escolars i altres rutes a 

Aquesta informació es planteja incorporar-la tant a la pàgina web de l’Ajuntament, com a 
ements de comunicació i difusió que es facin al municipi (mail, tríptics, etc.), 

especialment en aquells amb un major potencial de desplaçaments atrets externs. 

8. Cost (€) 

Organitzatiu i/o tècnic

5. Documentació gràfica de referència 

7. Prioritat  9. Responsable 

Alta Ajuntament 

10. Possibles fonts de finançament  11. Indicador d’avaluació de la proposta

 

 

Pla de Mobilitat Urbana de Pineda de Mar  

Incorporar els modes de desplaçament més sostenible s en els 
instruments de comunicació de l’ajuntament de Pined a de Mar 

els modes de transport més sostenibles en les activitats i actes 

Aquesta actuació té per objectiu millorar la informació a l’usuari o visitant sobre els següents 

cessos al municipi i l’emplaçament dels aparcaments que 

Informació sobre els horaris i emplaçament de cadascuna de les parades del servei de 

sobre la xarxa i aparcaments per a bicicletes existents. 

Informació sobre els itineraris i camins saludables, camins escolars i altres rutes a 

la tant a la pàgina web de l’Ajuntament, com a 
ements de comunicació i difusió que es facin al municipi (mail, tríptics, etc.), 

especialment en aquells amb un major potencial de desplaçaments atrets externs.  

Organitzatiu i/o tècnic 

11. Indicador d’avaluació de la proposta  
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Ajuntament  
de Pineda de Mar 

 

S4 Adhesió de Pineda a la setmana de la mobilitat sost enible i 
segura 

1. Àmbit d’actuació 

Modes no motoritzats i transport col·lectiu 

2. Objectius 

Incrementar i difondre l’ús dels modes de transport més sostenibles en les activitats i actes 
organitzats per l’ajuntament. 

3. Descripció de l’actuació 

Es proposa donar continuïtat a  l’adhesió de Pineda de Mar a la setmana de la mobilitat 
sostenible i segura que s'emmarca dins la iniciativa europea de la "European mobility week". 
D’aquesta forma es disposa d’un període temporal específic on cada any es posen en 
pràctica activitats de sensibilització i conscienciació ciutadana. Tot i això, per adherir-se en 
aquest projecte cal implantar en el municipi noves mesures permanents a favor de la mobilitat 
sostenible tant temporals com permanents. Els principals objectius de la setmana de la 
mobilitat sostenible i segura són: 
 

• Estimular un comportament ciutadà en relació amb l'ús del vehicle, compatible amb el 
desenvolupament urbà sostenible; en particular, amb la protecció de la qualitat de 
l'aire, la prevenció d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle i el consum racional 
dels recursos energètics. 

• Sensibilitzar el ciutadà sobre els impactes ambientals del transport i informar-lo sobre 
les seves diferents modalitats. 

• Incrementar les oportunitats perquè els ciutadans puguin usar mitjans de transport 
alternatius al cotxe. 

• Oferir a la ciutadania la possibilitat de redescobrir el municipi, la seva gent i el seu 
patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Tot el municipi Organitzatiu i/o tècnic 

5. Documentació gràfica de referència 

- 

6. Fase 7. Prioritat  9. Responsable 

1ª Mitjana  Ajuntament 
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S4 Adhesió de Pineda a la setmana de la mobilitat sost enible i 
segura 

10. Possibles fonts de finançament

Ajuntament  
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Adhesió de Pineda a la setmana de la mobilitat sost enible i 

10. Possibles fonts de finançament  11. Indicador d’avaluació de la proposta

- 
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Adhesió de Pineda a la setmana de la mobilitat sost enible i 

11. Indicador d’avaluació de la proposta  
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Ajuntament  
de Pineda de Mar 

1.10 Creació i/o modificació de normatives existent s 

N1 Aprovar una nova ordenança fiscal d’impost sobre ve hicles de 
tracció mecànica 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat 

2. Objectius 

Fomentar l’adquisició dels vehicles amb un menor impacte.   

3. Descripció de l’actuació 

Actualment l’impost sobre vehicles de tracció mecànica que s’aplica a Pineda de Mar 
correspon a l’ordenança tipus de la Diputació de Barcelona, la qual entre d’altres aspectes 
presenta un escalat tarifari en funció de la potència fiscal expressada en cavalls fiscals 
(establerta d’acord amb el que disposa l’annex V del Reglament General de Vehicles RD 
2.822/1998, de 23 de desembre). Amb l’objectiu de potenciar aquells vehicles amb unes 
emissions de contaminants menors es proposa establir un nou criteri en el càlcul de l’impost 
sobre vehicles de tracció mecànica que incorpori els següents criteris:  

 
• Els vehicles amb unes emissions inferiors de 100 grams de CO2 per quilòmetre 

recorregut, comptaran amb una bonificació del 30% sobre l'impost.  

• Els vehicles que consumeixen gas natural, GLP o biogàs, comptaran amb una 
bonificació del 50% sobre l'impost.  

• Els vehicles elèctrics comptaran amb una bonificació del 75% sobre l'impost. 

 

En el moment que l’Ajuntament detecti un increment del nombre de vehicles elèctrics censats 
al municipi, caldrà estudiar la possibilitat d’implantar un o varis punts de recàrrega per tal de 
cobrir aquesta nova demanda. 

•  

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Tot el municipi Organitzatiu 

5. Documentació gràfica de referència 

- 

6. Fase 7. Prioritat  9. Responsable 

1ª Mitjana  Ajuntament 
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N1 Aprovar una nova ordenança fiscal d
tracció mecànica

10. Possibl es fonts de finançament

Diputació de Barcelona 
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Aprovar una nova ordenança fiscal d ’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica  

es fonts de finançament  11. Indicador d’avaluació de la proposta

- 
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’impost sobre vehicles de 

11. Indicador d’avaluació de la proposta  
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Ajuntament  
de Pineda de Mar 

N2 Bonificar les empreses que disposen d’un pla de 
desplaçament d’empresa 

1. Àmbit d’actuació 

Diferents modes de transport  

2. Objectius 

Fomentar una mobilitat in itinere i in labore més sostenible. 

3. Descripció de l’actuació 

Per tal d’incentivar una mobilitat més sostenible tant en l’accés al lloc de treball com durant la 
jornada laboral, l’Ajuntament de Pineda de Mar aplicarà una bonificació en l’impost d’activitats 
econòmiques (IAE) en aquelles empreses de més de 50 treballadors/es que disposin i 
apliquin un Pla de desplaçament d’empresa tant per la mobilitat in itinere com in labore.  

Aquelles empreses que vulguin acollir-se a aquestes bonificacions hauran de disposar d’un 
pla aprovat i facilitar a l’Ajuntament les mesures implantades i una estimació dels beneficis 
aconseguits. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Tot el municipi Organitzatiu 

5. Documentació gràfica de referència 

- 

6. Fase 7. Prioritat  9. Responsable 

2ª Baixa-mitjana Ajuntament 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

ICAEN - 
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N3 Revisió de l’ordenança de circulació

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat 

2. Objectius 

Disposar d’una ordenança de circulació que incorpori tots dels modes de desplaçament

3. Descripció de l’actuació

Per tal d’aplicar les actuacions previstes al PM
de la revisió de l’ordenança de circulació del municipi. Aquesta revisió ha d’incloure: 

• La nova jerarquització viària. 

• Establir nous límits de velocitat per a cadascuna de les tipologies de vials. 

• Preveure la cohabitació entre els diferents modes de transport (bicicleta
bicicleta). 

• Incorporar plenament la bicicleta com a mitjà de desplaçament i per tant regular
l’ordenança (es pot prendre com a referència diferents aspecte
circulació de Barcelona).

• Regular aspectes relacionats amb la incorporació del vehicle elèctric al municipi. 
 

4. Zona d’actuació 

Tot el municipi 

5. Documentació gràfica de referència

- 

6. Fase 7. Prioritat

1ª Mitjana

10. Possibles fonts de finançament

- 
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l’ordenança de circulació  

 

Disposar d’una ordenança de circulació que incorpori tots dels modes de desplaçament

3. Descripció de l’actuació  

Per tal d’aplicar les actuacions previstes al PMU, cal reformular el marc legal vigent per mitjà 
de la revisió de l’ordenança de circulació del municipi. Aquesta revisió ha d’incloure: 

La nova jerarquització viària.  

Establir nous límits de velocitat per a cadascuna de les tipologies de vials. 

e la cohabitació entre els diferents modes de transport (bicicleta

Incorporar plenament la bicicleta com a mitjà de desplaçament i per tant regular
l’ordenança (es pot prendre com a referència diferents aspectes que recull l’ordenança de 
circulació de Barcelona). 

Regular aspectes relacionats amb la incorporació del vehicle elèctric al municipi. 

8. Cost (€) 

Organitzatiu 

5. Documentació gràfica de referència  

7. Prioritat  9. Responsable 

Mitjana Ajuntament 

10. Possibles fonts de finançament  11. Indicador d’avaluació de la proposta

- 

 

Pla de Mobilitat Urbana de Pineda de Mar  

Disposar d’una ordenança de circulació que incorpori tots dels modes de desplaçament   

U, cal reformular el marc legal vigent per mitjà 
de la revisió de l’ordenança de circulació del municipi. Aquesta revisió ha d’incloure:  

Establir nous límits de velocitat per a cadascuna de les tipologies de vials.  

e la cohabitació entre els diferents modes de transport (bicicleta-vehicle i vianant-

Incorporar plenament la bicicleta com a mitjà de desplaçament i per tant regular-ho per mitjà de 
s que recull l’ordenança de 

Regular aspectes relacionats amb la incorporació del vehicle elèctric al municipi.  

11. Indicador d’avaluació de la proposta  
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Ajuntament  
de Pineda de Mar 

N4 Incorporació de clàusules ambientals amb especial i ncís en el 
transport en els plecs de prescripcions tècniques 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat 

2. Objectius 

Progressiva ambientalització dels vehicles emprats per les concessionàries de serveis públics 

3. Descripció de l’actuació 

 L'òrgan de contractació té competències per definir les característiques de la prestació del 
servei futur objecte del contracte. En aquest sentit, en el moment de redactar el plec de 
contractació externa (tant d’obres com de compres i serveis) l’Ajuntament inclourà clàusules 
que assegurin la realització dels treballs per l’empresa externa es regeixi per els criteris 
ambientals i de sostenibilitat de l'Ajuntament. Així, a l’hora de fer contractacions que 
requereixin l'ús d'una flota de vehicles s'hauria d'exigir com a mínim:  

a. Garanties en la utilització de bio carburants en proporció fins al 5%, segons el Reial 
decret 61/2006, de 31 de gener, pel qual es determinen les especificacions de 
gasolines, gasoils, fuels, i gasos liquats del petroli i es regula l'ús de determinats bio 
carburants.  

b. Obligatorietat de disposar de filtres antipartícules en vehicles dièsel.  

c. Compliment dels límits d'emissió de contaminants fixats per la norma Euro V. No 
obstant, l’aplicació de les clàusules pot ser per diferents àmbits ( consum energètic, 
consum de materials...).  

Així mateix, a banda de les recomanacions anteriors, en els concursos de noves 
contractacions cal puntuar el criteris de l'eficiència en les flotes de vehicles i la utilització de 
vehicles més eficients o neutres en carboni (ús de gasos liquats del petroli, vehicles híbrids, 
vehicles elèctrics, etc.).  

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Tot el municipi Organitzatiu 

5. Documentació gràfica de referència 

Plànol 8.X.X 

6. Fase 7. Prioritat  9. Responsable 

1ª (continuada) Mitjana Ajuntament 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

- - 
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1.11 Actuacions d’altres administracions

AA1 Impulsar la desviació del trànsit rodat de pas de l a carretera N
II 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat 

2. Objectius 

Desplaçar el trànsit de pas de la carretera N

3. Descripció de l’actuació

La carretera N-II al seu pas per Pineda de Mar és un vial que en diferents franges horàries es 
troba al límit de la seva capacitat. Tenint en compte d’una banda que un part important del 
trànsit és de pas (sense origen ni destí a Pineda de Mar) i per l’altra l’impacte que origina 
aquest vial sobre la mobilitat del municipi (especialment sobre els mode
motoritzats) així com la seva incidència ambiental (soroll, contaminació atmosfèrica, etc.) es 
proposa instar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya i a Ministeri de Foment la prolongaci
Regió Metropolitana de Barcelona preveu que finalitzin a Calella fins passat el terme 
municipal de Pineda de Mar, i així alliberar el trànsit de pas en aquest vial i la seva posterior 
conversió a travessera urban

 

4. Zona d’actuació 

Tot el municipi 

5. Documentació gràfica de referència

- 

6. Fase 7. Prioritat

1ª   Alta

10. Possibles fonts de finançament

- 
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Actuacions d’altres administracions  

Impulsar la desviació del trànsit rodat de pas de l a carretera N

 

Desplaçar el trànsit de pas de la carretera N-II cap a fora de l’entramat urbà 

3. Descripció de l’actuació  

II al seu pas per Pineda de Mar és un vial que en diferents franges horàries es 
oba al límit de la seva capacitat. Tenint en compte d’una banda que un part important del 

trànsit és de pas (sense origen ni destí a Pineda de Mar) i per l’altra l’impacte que origina 
aquest vial sobre la mobilitat del municipi (especialment sobre els mode
motoritzats) així com la seva incidència ambiental (soroll, contaminació atmosfèrica, etc.) es 
proposa instar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya i a Ministeri de Foment la prolongació dels laterals de la C
Regió Metropolitana de Barcelona preveu que finalitzin a Calella fins passat el terme 
municipal de Pineda de Mar, i així alliberar el trànsit de pas en aquest vial i la seva posterior 
conversió a travessera urbana integrada.  

8. Cost (€) 

Organitzatiu 

5. Documentació gràfica de referència  

7. Prioritat  9. Responsable 

Alta Generalitat de Catalunya, Ministeri de 
Foment 

10. Possibles fonts de finançament  11. Indicador d’avaluació de la proposta

- 

Pla de Mobilitat Urbana de Pineda de Mar  

Impulsar la desviació del trànsit rodat de pas de l a carretera N -

II cap a fora de l’entramat urbà  

II al seu pas per Pineda de Mar és un vial que en diferents franges horàries es 
oba al límit de la seva capacitat. Tenint en compte d’una banda que un part important del 

trànsit és de pas (sense origen ni destí a Pineda de Mar) i per l’altra l’impacte que origina 
aquest vial sobre la mobilitat del municipi (especialment sobre els modes de desplaçament no 
motoritzats) així com la seva incidència ambiental (soroll, contaminació atmosfèrica, etc.) es 
proposa instar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 

ó dels laterals de la C-32 que el PTM de la 
Regió Metropolitana de Barcelona preveu que finalitzin a Calella fins passat el terme 
municipal de Pineda de Mar, i així alliberar el trànsit de pas en aquest vial i la seva posterior 

Generalitat de Catalunya, Ministeri de 

11. Indicador d’avaluació de la proposta  
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Ajuntament  
de Pineda de Mar 

2 Indicadors de seguiment 

 

Nom indicador 
Valor 
Actual 

Valor 
Tendencial  

(6 anys) 

Valor 
Objectiu 

(6 anys) 

Valor 
Tendencial  

(12 anys) 

Valor 
Objectiu 

(12 anys) 

 1. Global  

1.1. Repartiment modal intern (D) 

1.1.1. A peu Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxxx 

1.1.2. En bicicleta      

1.1.3. En transport públic      

1.1.4. En vehicle privat 
motoritzat 

     

1.2. Repartiment modal intern – extern (mobilitat g enerada) (D) 

1.2.1. A peu      

1.2.2. En bicicleta      

1.2.3. En transport públic      

1.2.4. En vehicle privat 
motoritzat 

     

1.3. Repartiment modal extern – intern (mobilitat a treta) (D) 

1.3.1. A peu      

1.3.2. En bicicleta      

1.3.3. En transport públic      

1.3.4. En vehicle privat 
motoritzat 

     

1.4. Autocontenció (D)      
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Nom indicador 

2. Vianants  

2.1. Prioritat per a vianants  

2.2. Dèficit per a vianants 

2.4. Passos vianants 
senyalitzats 

2.5. Passos vianants adaptats

3. Bicicletes  

3.1. Xarxa per a bicicletes (D)

3.2. Xarxa ciclable 

4. Transport Públic 

4.1. Adaptació PMR autobusos 
(D) 

4.2. Adaptació a PMR 
estacions TP (D) 

4.3. Velocitat comercial 
transport públic urbà (D) 

4.4. Integració Tarifària (D)  

4.5. Cobertura del transport 
públic (D) 

4.6. Cobertura territorial del 
transport públic 

4.7. Productivitat transport 
públic urbà 

4.8. Freqüència mitjana de pas

4.9. Parades amb marq uesina

                                                                                                                                         Pla de Mobilitat Urbana de Pineda de Mar

Valor Actual 

Valor 
Tendencial 

(6 anys) 

Valor 
Objectiu 

(6 anys) 

    

   

   

Passos vianants adaptats     

3.1. Xarxa per a bicicletes (D)     

   

4.1. Adaptació PMR autobusos 
   

   

   

    

4.5. Cobertura del transport 
   

4.6. Cobertura territorial del 
   

   

4.8. Freqüència mitjana de pas     

uesina     

Pla de Mobilitat Urbana de Pineda de Mar  

Valor 
Tendencial 

(12 anys) 

Valor 
Objectiu 

(12 anys) 
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Ajuntament  
de Pineda de Mar 

4.10. Parades amb plataforma 
d'accés 

     

4.11. Dèficit servei bus urbà      

5. Vehicle Privat Motoritzat 

5.1. Turismes per habitant (D)      

5.2. Motos per habitant      

5.3. Saturació xarxa viària      

5.4. Xarxa primària o bàsica      

5.5. Zones 30      

Nom indicador 
Valor 
Actual 

Valor 
Tendencial  

(6 anys) 

Valor 
Objectiu 

(6 anys) 

Valor 
Tendencial  

(12 anys) 

Valor 
Objectiu 

(12 anys) 

6. Aparcament 

6.1. Aparcament regulat en via 
pública 

     

6.2. Cobertura aparcament en 
via pública 

     

6.3. Cobertura aparcament 
fora de via pública 

     

7. Distribució Mercaderies 

7.1. Intensitat de vehicles 
pesants 

     

7.2. Espai viari distribució urb. 
mercaderies (D) 

     

7.3. Zones càrrega/descàrrega 
(D) 

     

8. Seguretat Viària 

8.1. Víctimes mortals en 
accidents de trànsit (D) 
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8.2. Accidents amb víctimes

8.3. Víctimes vianants 
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8.2. Accidents amb víctimes     
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de Pineda de Mar 

Nom indicador 
Valor 

Actual 

Valor 
Tendencial  

(6 anys) 

Valor 
Objectiu 

(6 anys) 

Valor 
Tendencial  

(12 anys)  

Valor 
Objectiu 

(12 anys) 

9. Pla Director de Mobilitat de la RMB  

9.0. Reducció cost unitari del 
viatge 

     

9.1. Minimitzar distància 
mitjana dels desplaçaments 
(D) 

     

9.2. Potenciar canvi modal 
mobilitat metropolitana(D) 

     

9.3. Reduir externalitats 
sistema metropolità transports  

     

9.4. Moderar consum i reduir 
intensitat energ. del transport 
a RMB (D) 

     

9.5. Reduir contrib. al canvi 
climàtic del sist. de mobilitat 
de RMB (D) 

     

9.6. Reduir contaminació 
atmosfèrica resultant del 
transport 

     

9.7. Reduir contam. acúst. 
resultant dels sistemes de 
transport (D) 

     

9.8. Reduir ocupació espai 
públic pels vehicles (D) 

     

9.10. Reduir l'accidentalitat (D)       
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