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A Lliçà d’Amunt considerem la seguretat viària com a part fonamental de la 
seguretat de l’espai públic. Per això l’Ajuntament ha acceptat amb gran interès 
l’oferiment del Servei Català de Trànsit d’elaborar el present Pla Local de 
Seguretat Viària. 

La seguretat viària comporta el compromís de tots: de l’usuari, del polític 
municipal i també, evidentment, dels tècnics que treballen a diari en la 
construcció, el manteniment i la vigilància del compliment de les normes de 
convivència per aconseguir un espai públic millor.  

Però en aquesta implicació els representants dels partits polítics hi tenen una 
especial responsabilitat: mantenir una bona convivència i difondre aquests valors 
entre els usuaris de la via pública marcant línies clares d’actuació. Han 
d’incorporar al seu discurs públic els objectius que es plantegen i les fites que es 
volen assolir en el camp de la seguretat viària. Cal treballar en la pacificació del 
trànsit en benefici de la convivència i els ciutadans hi han de participar 
activament. S’ha d’avançar conjuntament per a aconseguir un ús adequat de 
l’espai públic i el respecte envers la senyalització. 

Cal un canvi d’actituds amb una voluntat decidida per assolir aquest objectiu. 
L’autocontrol en la velocitat i el respecte pels altres poden evitar moltes 
situacions de risc que tenen com a conseqüència la lesió de persones. Si conduïm 
de forma respectuosa i amable podem influir en el comportament de la resta de 
conductors i també en el benestar dels residents i visitants de la vila.  

El Pla Local de Seguretat Viària ha de servir per definir l’espai públic i el sistema 
viari i per a reduir l’actual nivell de risc. Suposa un repte per al municipi, que 
s’afronta amb l’objectiu fonamental de reduir un 25% el nombre de sinistres amb 
víctimes i el nombre de víctimes l’any 2015 respecte dels accidents registrats 
l’any 2010. 

Amb aquesta eina que és el Pla i el treball permanent del grup de seguiment hem 
de fer el camí que portarà a fer de Lliçà d’Amunt una vila més segura.  
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1.  INTRODUCCIÓ 

Les dades d’evolució de la sinistralitat a Catalunya dels darrers anys mostren una 
tendència general positiva. Fonamentalment, la millora de les xifres s’ha d’atribuir a la 
reducció dels accidents i de les víctimes en carretera, mentre que la situació en zona 
urbana, amb lleugeres variacions anuals, mostra un descens més suau i roman com a 
assignatura pendent de la seguretat viària al nostre país.  

Conscient d’aquesta realitat, el Servei Català de Trànsit, en el seu Pla de Seguretat Viària 
2008-2010 (PSV) manifesta la necessitat de plantejar mesures adreçades específicament 
a la millora de la seguretat viària en l’àmbit urbà. És en aquest sentit que la cooperació 
amb els ajuntaments i les autoritats locals en aquesta matèria es defineix com a una de 
les tres línies mestres del Pla. 

El punt de partida del Pla local de Seguretat Viària de Lliçà d’Amunt planteja la necessitat 
d’analitzar els nivells de sinistralitat del municipi. La taula següent resumeix la situació de 
l’any 2010, que es tractarà amb més detall durant l’estudi, i reflecteix l’evolució de la 
sinistralitat en el període 2007-2010.  

 

 

Font: Policia Local de Lliçà d’Amunt. 

 

Actuacions de pacificació i ordenació als eixos principals d’accés que travessen el municipi 
i una major atenció envers el vianant i les seves condicions de mobilitat poden ser guies 
útils de tota la tasca per a una millora de la seguretat viària a la ciutat.  

Amb aquest interès per millorar la seguretat viària, l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt planteja 
l’elaboració del Pla Local de Seguretat Viària en el marc d’un conveni de col·laboració amb 
el Servei Català de Trànsit. 

• 28 sinistres amb víctimes en zona urbana. 

• 37 ferits lleus, 5 greus i 0 morts. 

• 2,0 accidents amb ferits/1.000 habitants. 

• Dels mitjans de locomoció implicats el 4,3% són vianants, el 37,0% vehicles de 
dues rodes i el 56,5% vehicles turisme. 

• El 17,9% dels accidents són col·lisions en cua, el 17,9% caigudes a la via i el 7,1% 
atropellaments.  

LA SINISTRALITAT A LLIÇÀ D’AMUNT (2010) 
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L’estructura del treball es basa en la disposició d’un bon grau d’informació sobre la 
problemàtica municipal que permet una diagnosi acurada i l’elaboració de les propostes 
adequades. L’estudi defuig els plantejaments teòrics generals i s’acosta a la realitat que 
preocupa el ciutadà i l’Administració, per tal de resoldre problemes concrets. En aquest 
sentit ha estat clau la disponibilitat d’informació directa des de les bases de dades de la 
Policia Local de Lliçà d’Amunt, àmpliament documentada i detallada.  

Per a l’elaboració del Pla s’ha pogut comptar amb el Manual Guia per a l’elaboració de 
plans locals de seguretat viària, una eina que el Servei Català de Trànsit posa a disposició 
dels ens locals i que descriu el procés d’elaboració d’un pla local de seguretat viària. 

Aquest treball és un primer pas per a assolir l’objectiu comú de tots els implicats: reduir el 
nombre de víctimes en accident de trànsit i fer de Lliçà d’Amunt un municipi més segur. 
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2.  CARACTERITZACIÓ DE L’ACCIDENTALITAT 

En el present capítol s’efectua una caracterització de l’accidentalitat del municipi de Lliçà 
d’Amunt a partir de la dades transmeses per part de la Policia Local de Lliçà d’Amunt.  

Cal assenyalar de manera prèvia que l’anàlisi de l’accidentalitat del present estudi 
contempla únicament les dades que fan referència a accidents amb víctimes, en el 
període 2007-2010. La utilització de dades d’accidents sense víctimes (amb danys 
materials) és sempre compromesa, perquè molt sovint no hi intervé cap autoritat policial 
i, per tant, no queden registrats a la base de dades de la Policia Local. 

La completesa de la base de dades d’accidentalitat facilitada per la Policia Local de Lliçà 
d’Amunt en l’àmbit del present Pla motiva que sigui aquesta la font de dades utilitzada per 
a la caracterització de l’accidentalitat municipal que es desenvolupa en els següents 
apartats, enfront de la base de dades del Servei Català de Trànsit (SIDAT). Les dades del 
SIDAT de l’any 2010 registren un nombre d’accidents similar a les de la Policia Local de 
Lliçà d’Amunt (25 i 28, respectivament), però dels anys anteriors no es disposen dades. 
Es recomana que en anys successius es continuï transmetent la informació completa de 
l’accidentalitat municipal al Servei Català de Trànsit per al seu tractament posterior.  

2.1.  EVOLUCIÓ DE L’ACCIDENTALITAT 

 
Gràfic 1.    
Gràfic 2.   Nombre d’accidents amb víctimes (2007-2010) 

 

Font: Policia Local de Lliçà d’Amunt. 
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El nombre d’accidents amb víctimes a Lliçà d’Amunt s’ha reduït un 17,6% 
en els darrers tres anys, passant de 34 accidents l’any 2008 a 28 accidents 
l’any 2010. 
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L’any 2008 el nombre d’accidents amb víctimes havia augmentat un 13,3% respecte de 
l’any anterior. Posteriorment, les xifres s’han anat reduint progressivament any rere any.  

El decreixement dels nivells d’accidentalitat municipal també es pot apreciar en termes 
relatius d’accidents amb víctimes per 1.000 habitants. A Lliçà d’Amunt l’any 2010 aquesta 
xifra és de 2,0 accidents amb víctimes/1.000 habitants mentre que l’any 2009 es 
registraren 2,2 accidents amb víctimes/1.000 habitants, la mateixa xifra que la mitjana 
catalana (2,2). 

La base de dades municipal distingeix entre tres grups de víctimes: morts, ferits greus i 
ferits lleus. La lesivitat de les víctimes és un indicador important a considerar en l’anàlisi 
de la seguretat viària local. 

El decreixement progressiu de l’accidentalitat s’ha traduït en una disminució de la lesivitat 
de les víctimes, especialment entre els anys 2009 i 2010, en que el nombre de ferits greus 
causats en sinistre de trànsit s’ha reduït a la meitat. Tal com mostra el gràfic següent la 
reducció de ferits greus ha suposat un augment en la mateixa proporció dels ferits lleus.  

No s’han registrat víctimes mortals entre 2008 i 2010. 

 
Gràfic 3.   Nombre de víctimes (2007-2010) 

 

Font: Policia Local de Lliçà d’Amunt. 

2.2.  TIPOLOGIA D’ACCIDENTS 

El coneixement dels tipus d’accidents i de les diferents circumstàncies que els envolten 
poden revelar problemàtiques generals i ajudar en el disseny posterior d’estratègies 
d’actuació. 
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La taula següent mostra els tipus d’accidents més freqüents a Lliçà d’Amunt, juntament 
amb les dades de Catalunya. Degut a que les dades d’accidentalitat de Catalunya de 2010 
estan en fase de revisió i encara no es troben disponibles, s’analitzaran comparativament 
les dades del període 2007-2009. 
 
Taula 1. Tipus d’accident de trànsit amb víctimes (2007-2009) 

Tipus d’accident Lliçà d’Amunt  Catalunya 

 N. accidents (%) (%) 

Col·lisió frontal entre vehicles  1 1,1 2,3 

Col·lisió frontolateral entre vehicles 20 21,1 27,8 

Col·lisió lateral entre vehicles 15 15,8 15,2 

Col·lisió en cua o per darrera entre vehicles 9 9,5 17,4 

Xoc contra obstacles o elements fixes del viari 8 8,4 3,1 

Sortida de via 19 20,0 6,5 

Atropellament 10 10,5 17,0 

Caiguda a la via 13 13,7 3,8 

Altres 0 0,0 6,9 

Total 95 100,0 100,0 

Font: Policia Local de Lliçà d’Amunt i Anuari Estadístic d’Accidents a Catalunya (2007-2009), Servei Català de Trànsit. 

 

Agrupant els darrers tres anys, s’observa una important singularitat en l’accidentalitat 
relativa a Lliçà d’Amunt:  

 

Les col·lisions frontolaterals entre vehicles poden indicar una situació general de visibilitat 
insuficient en interseccions, una manca de respecte de les prioritats (saltar estop o cediu 
el pas) o un excés de velocitat. 

Per la seva banda, les sortides de via solen anar relacionades amb velocitats inadequades. 
El 42,1% dels accidents del període ocorreguts per aquestes circumstàncies (8 dels 19 
accidents) ha estat causats per velocitats inadequades. Les altres causes més freqüents 
són la manca de perícia dels conductors i l’alcoholèmia.  

En relació a l’alcoholèmia, durant el període analitzat (2007-2009) s’han comptabilitzat 6 
accidents causats per positius d’alcoholèmia: 4 l’any 2007, 2 l’any 2008 i cap l’any 2009. 
Aquest descens és positiu tot i que el baix nombre de casos no permet establir tendències 
fermes. De fet, durant el 2010 es comptabilitzen 3 accidents per alcoholèmia positiva. 

Els accidents més freqüents al llarg dels tres anys estudiats són la col·lisió 
frontolateral entre vehicles (21,1%) i les sortides de via (20,0%). També 
destaca l’alt percentatge de caigudes a la via en comparació amb els valors 
relatius de la mitjana de Catalunya (13,7% i 3,8%, respectivament).  
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Gràfic 4.   Tipologia d’accidents causats per alcoholèmia positiva (2007-2009) 

 

Font. Policia Local de Lliçà d’Amunt. 

 

En general les tipologies d’accidents més freqüents a Lliçà d’Amunt difereixen respecte de 
la mitjana dels municipis catalans. Cal tenir en compte que la població de Lliçà d’Amunt es 
distribueix entre un nucli principal i un gran nombre d’urbanitzacions disperses que es 
reparteixen per gairebé tot el territori del terme municipal. El nucli principal només 
aglutina el 18,4% de la població resident. Aquest fet suposa que el percentatge de vies 
de caràcter estrictament urbà sigui molt reduït en relació a les de tipologia interurbana i 
condiciona la tipologia dels accidents a les característiques de les vies. 

El nombre d’atropellaments registrats a Lliçà d’Amunt és inferior a la mitjana catalana 
(10,5% al municipi, enfront del 17,0% a Catalunya). Tot i així aquesta tipologia d’accident 
s’analitza amb major detall més endavant perquè és especialment preocupant per les 
raons evidents de la fragilitat de les víctimes i la severitat de les lesions que aquestes 
solen patir. 

2.3.  ELS VEHICLES IMPLICATS 

A Lliçà d’Amunt, com en d’altres zones urbanes de Catalunya, els turismes resulten 
implicats en la majoria d’accidents (46,7% dels vehicles implicats en accidents entre 2007 
i 2009).  

També destaca la implicació de ciclomotors (17,0% dels vehicles respecte del 13,0% en el 
territori català). 
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Avalant l’observació relativa al baix índex d’atropellaments registrats a Lliçà d’Amunt, el 
pes dels vianants com a implicats en accidents és inferior al grau observat a Catalunya: 
6,1% Lliçà d’Amunt en front de 9,6% a Catalunya.  
 
Taula 2. Mitjans de locomoció implicats en accidents de trànsit (2007-2009) 

Mitjans de locomoció Lliçà d’Amunt Catalunya 

 Absoluts (%) (%) 

Vianants 10 6,1 9,6 

Bicicletes 3 1,8 2,4 

Ciclomotors 28 17,0 13,0 

Motocicletes 16 9,7 17,4 

Turismes 77 46,7 47,8 

Furgonetes i camions 12 7,3 7,3 

Altres vehicles 15 9,1 2,3 

Desconegut 4 2,4 0,1 

Total 165 100,0 100,0 

Font: Policia Local de Lliçà d’Amunt i Anuari Estadístic d’Accidents a Catalunya (2008-2009), Servei Català de Trànsit. 

 

Per poder ajustar els paràmetres de comparació s’han establert dos índexs que relacionen 
el nombre de vehicles implicats amb el parc de vehicles i la població del municipi. 

Durant l’any 2009, 4,8 de cada 1.000 vehicles de Lliçà d’Amunt es van veure afectats en 
algun accident de trànsit. En relació a Catalunya la proporció d’accidents és inferior (4,8 i 
6,3, respectivament). 

El tipus de vehicle exposat a un major risc de patir un accident de trànsit és el ciclomotor. 
En comparació amb els turismes la relació és gairebé de 4 a 1.  

Contràriament, el risc de patir un accident amb motocicleta és lleugerament inferior al 
dels turismes. En l’àmbit català el risc és molt més elevat: el doble que els turismes i 
sensiblement inferior als dels ciclomotors. 
 
Taula 3. Relacions entre vehicles implicats en accidents per cada 1.000 vehicles (2009) 

Tipus de vehicle Lliçà d’Amunt Catalunya 

Ciclomotors 12,6 10,6 

Motocicletes 3,1 9,6 

Turismes 3,5 4,9 

Furgonetes i camions 2,3 2,9 

Altres vehicles 5,0 3,9 

TOTAL 4,8 6,3 

Font: Policia Local de Lliçà d’Amunt, Anuari Estadístic d’Accidents a Catalunya (2009) - Servei Català de Trànsit i Institut 
d’Estadística de Catalunya (www.idescat.net). 

http://www.idescat.net/
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L’any 2009, l’índex de vehicles implicats en accidents per 1.000 habitants al municipi va 
ser de 4,0, lleugerament inferior a la mitjana catalana. Aquest índex avala l’anàlisi ja 
realitzada segons la qual Lliçà d’Amunt registra una accidentalitat anual en zona urbana 
molt similar a la de la resta del territori català.  

 
Taula 4. Relacions entre vehicles implicats per cada 1.000 habitants (2009) 

 Lliçà d’Amunt Catalunya 

Ciclomotors 0,6 0,5 

Motocicletes 0,3 0,8 

Turismes 1,9 2,2 

Furgonetes i camions 0,4 0,3 

Altres vehicles 0,2 0,1 

TOTAL 4,0 4,5 

Font: Policia Local de Lliçà d’Amunt, Anuari Estadístic d’Accidents a Catalunya (2009) - Servei Català de Trànsit i Institut 
d’Estadística de Catalunya (www.idescat.net). 

2.4.  LLOC DELS ACCIDENTS 

La taula següent mostra la distribució dels accidents segons el lloc on es van produir: 
intersecció o bé fora d’aquesta, a Lliçà d’Amunt i a Catalunya en l’àmbit urbà. Al municipi, 
a diferència de la tendència de Catalunya, la major part dels accidents tenen lloc fora de 
les interseccions. Això te a veure amb el baix percentatge de vies de caràcter urbà que hi 
ha, com a conseqüència de la gran dispersió de la població i de l’absència d’un nucli 
principal destacat. 

 
Taula 5. Lloc dels accidents amb víctimes (2007-2009) 

Lloc 
Lliçà d’Amunt 

(%) 
Catalunya 

(%) 

Fora d’intersecció 62,1 47,0 

En intersecció 37,9 53,0 

Total 100,0 100,0 

Font: Policia Local de Lliçà d’Amunt i Anuari Estadístic d’Accidents a Catalunya (2007-2009), Servei Català de Trànsit. 

2.5.  DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DELS ACCIDENTS 

La distribució d’accidents a Lliçà d’Amunt segons l’hora del dia en què es produeixen 
mostra diverses puntes. La més important es registra al migdia (entre les 15 i les 16 
hores) i al vespre (entre les 19 i les 20 hores), quan es registren el 10,5% dels accidents 
amb víctimes en cadascuna de les dues franges horàries.  

http://www.idescat.net/
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En general la distribució sol coincidir amb les franges de més trànsit. A Lliçà d’Amunt les 
més conflictives no coincideixen exactament amb les corresponents al territori català en 
zona urbana, sinó que es troben desplaçades entre una i dues hores més endavant en el 
temps. És habitual, en canvi, que les puntes s’accentuïn lleugerament en els municipis: 
aquesta corba amb dents de serra obeeix al fet que el volum de dades de les diverses 
zones urbanes tendeix a homogeneïtzar les franges de tot Catalunya, ampliant-les i 
suavitzant la corba.  

 
Gràfic 5.   Distribució dels accidents amb víctimes en hores del dia (2007-2009) 

 

Font: Policia Local de Lliçà d’Amunt i Anuari Estadístic d’Accidents a Catalunya (2007-2009), Servei Català de Trànsit. 

 

La distribució setmanal d’accidents a Lliçà d’Amunt, tal com s’observa en el gràfic, mostra 
la màxima concentració setmanal els dimarts (18,1% del total d’accidents setmanals) i la 
més baixa els dissabtes (7,4%). 

Aquesta distribució no coincideix amb la mitjana de les dades del territori català. 
Generalment, segons posen de relleu les dades de Catalunya, la màxima concentració 
d’accidents se sol registrar els divendres (16,9% dels accidents entre 2007 i 2009) i la 
més baixa els diumenges (8,7%). 

També cal considerar que el volum reduït de dades d’accidents en l’àmbit municipal 
dificulta l’establiment de tendències clares. 
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Gràfic 6.   Accidents amb víctimes segons dia de la setmana (2007-2009) 

 

Font: Policia Local de Lliçà d’Amunt i Anuari Estadístic d’Accidents a Catalunya (2007-2009), Servei Català de Trànsit. 

2.6.  CARACTERITZACIÓ DE LES VÍCTIMES 

Les característiques d’edat i sexe de les víctimes, a més del detall de la gravetat de les 
lesions patides durant l’accident, permeten identificar els grups socials més desprotegits 
en els accidents de trànsit. L’edat i el sexe condicionen les possibilitats i les eleccions de 
transport, convertint els ciutadans en usuaris de mitjans de mobilitat diferent que 
requereixen una anàlisi específica de les problemàtiques.  

A Lliçà d’Amunt la distribució per sexe i edat de les víctimes és bastant semblant a la de la 
resta de zones urbanes catalanes, és a dir: 
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• Hi ha una forta representació d’homes (61,2%) 

• El grup de joves de 15 a 17 anys representa el 3,1% de la població però 
constitueix el 10,7% de les víctimes d’accidents. 

• El grup d’edat de 18 a 20 anys també està sobrerepresentat en les estadístiques 
d’accidentalitat. Un 8,1% de les víctimes se situa dins aquesta franja d’edat encara 
que suposa només el 2,9% de la població. 

LES VÍCTIMES D’ACCIDENTS A LLIÇÀ D’AMUNT (2007-2009) 
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La relació del grup d’edat de 15 a 17 anys amb la seva quota en víctimes pot estar 
relacionada amb el fet que aquestes edats suposen el moment d’incorporació al col·lectiu 
de conductors i aquests no han adquirit experiència com a conductors de ciclomotors. La 
falta de maduresa com a conductors explicaria aquesta diferència entre quota en població 
i víctimes.  

Per la seva banda, el grup d’edat de 18 a 20 anys concentra un alt percentatge de 
conductors novells de turismes. 
 
Taula 6. Sexe i edat de les víctimes a Lliçà d’Amunt i a Catalunya (2007-2009) 

 Lliçà d’Amunt Catalunya 

Sexe i edat víctimes 
Víctimes  

(%) 
Població 

(%) 
Víctimes 

(%) 
Població 

(%) 
Homes 61,2 51,1 61,0 49,7 

Dones 38,8 48,9 38,1 50,3 

Desconegut 0,0 - 1,0 - 

<= 14 anys 9,1 19,3 4,6 14,5 

15 – 17 anys 10,7 3,1 6,0 2,7 

18 – 20 anys 8,3 2,9 8,7 3,0 

21 – 24 anys 7,4 3,9 10,7 5,0 

25 – 44 anys 42,1 35,2 43,0 34,5 

45 – 64 anys 12,4 24,0 15,9 24,0 

65 – 74 anys 4,1 7,3 3,3 8,2 

> de 74 anys 5,0 4,4 3,5 8,2 

S’ignora 0,8 - 4,2 - 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Font: Policia Local de Lliçà d’Amunt, Anuari Estadístic d’Accidents a Catalunya (2007-2009) - Servei Català de Trànsit, i 
Institut d’Estadística de Catalunya (www.idescat.net). 

2.7.  ATROPELLAMENTS 

Un atropellament és un accident en el qual es veuen implicats un vehicle i un vianant o un 
animal. A les zones urbanes hi ha molts punts de conflicte entre vianant i vehicle i, per 
tant, és interessant estudiar aquests accidents amb més deteniment.  

Segons la base de dades de la Policia Local de Lliçà d’Amunt el nombre d’atropellaments 
amb víctimes ha disminuït de forma continuada en el període, passant de 4 
atropellaments l’any 2007 a 2, l’any 2010. 

L’any 2007, quan es registra el valor màxim en el període, Lliçà d’Amunt mostrava un 
índex de 0,32 atropellaments de vianants per 1.000 habitants, inferior a la mitjana 
catalana (0,37). L’any 2010, la proporció d’atropellaments de vianants per cada 1.000 
habitants encara es va reduir més (0,14). 
  

http://www.idescat.net/
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Gràfic 7.   Nombre d’atropellaments amb víctimes a Lliçà d’Amunt (2007-2010) 

 
Font: Policia Local de Lliçà d’Amunt. 

 

Tot i aquest baix nombre d’atropellaments cal considerar que aquests solen comportar 
una major lesivitat dels vianants implicats. Així, la causa de la víctima mortal registrada 
l’any 2007 va ser un atropellament i anualment es registren 2 ferits greus. L’any 2009 
l’atropellament va ser la tipologia d’accident que va provocar 2 de les 5 víctimes greus 
registrades. 

 
Gràfic 8.   Lesivitat de les víctimes en atropellaments a Lliçà d’Amunt (2007-2010) 

 
Font: Policia Local de Lliçà d’Amunt. 
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L’anàlisi dels grups d’edat de les víctimes implicades en atropellaments posa de relleu el 
major risc d’alguns sectors. S’observa que el 29% de les víctimes són persones de 65 
anys o més, un 21% tenien menys de 15 i la resta (el 50%) entre 16 a 64 anys. 

 
Gràfic 9.   Edat de les víctimes en atropellaments (2007-2010) 

 

Font: Policia Local de Lliçà d’Amunt. 

 

Només 3 dels 12 atropellaments del període ha estat causat per una infracció del vianant, 
la major part són per distraccions o manca d’atenció dels conductors. 

 
Gràfic 10.   Causa probable dels atropellaments amb víctimes (2007-2010) 

 

Font: Policia Local de Lliçà d’Amunt. 
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La base de dades municipal proporciona informació addicional en la relació accidentalitat-
alcohol i ofereix per a cada cas els resultats d’alcoholèmia i conducció sota la influència de 
drogues. No s’han detectat alcoholèmies positives en cap dels atropellament del període. 

Si es consideren els mitjans de locomoció implicats en els atropellaments amb víctimes, a 
part dels vianants, es detecta que el 62% dels vehicles involucrats són turismes, seguit 
per furgonetes (15%), ciclomotors (15%) i camions (8%).  

 
Gràfic 11.   Vehicles implicats en atropellaments ( 2007-2010) 

 

Font: Policia Local de Lliçà d’Amunt. 
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3.  DADES BÀSIQUES 

Per tal d’entendre el fenomen de l’accidentalitat a Lliçà d’Amunt és convenient conèixer, 
encara que a grans trets, el marc geogràfic i les condicions bàsiques en què es 
desenvolupa la mobilitat a la ciutat. L’entorn físic, els hàbits de mobilitat i els 
condicionants del transport són alguns dels elements que es presenten en aquest capítol. 

3.1.  POBLACIÓ 

Situat a la comarca del Vallès Oriental, el municipi de Lliçà d’Amunt disposa d’una 
extensió de 21,98 km2. Compta amb una població de 14.356 habitants (dades IDESCAT, 
any 2010) que representa el 3,6% de la població del Vallès Oriental i és el l’onzè municipi 
més poblat de la comarca.  

Durant la darrera dècada Lliçà d’Amunt ha manifestat un creixement poblacional continu i 
ha passat dels 10.209 habitants de l’any 2001 (font IDESCAT) als 14.356 actuals, que 
suposa un creixement del 40,6%. La població es distribueix entre un nucli principal, Lliçà 
d’Amunt, i un gran nombre d’urbanitzacions disperses que es reparteixen per gairebé tot 
el territori del terme municipal. El nucli principal només aglutina el 18,4% de la població 
resident. 
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Gràfic 12.   Entitats de població de Lliçà d’Amunt  

 

Font: Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 

3.2.  MOTORITZACIÓ 

Un dels factors estructurals que intervenen i expliquen l’accidentalitat és la motorització, 
és a dir la relació entre la població i el parc de vehicles. El repartiment modal en la 
mobilitat del municipi, la configuració territorial i del transport públic o la infraestructura 
viària disponible són altres elements que poden donar forma a una visió més global del 
problema dels accidents. 

Els darrers anys s’ha observat al municipi un significatiu creixement del parc de vehicles, 
que ha augmentat un 52,9% entre els anys 2000 i 2009 i ha passat de 7.692 a 11.762 
vehicles (IDESCAT). 
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En termes absoluts, durant aquest període cal destacar l'augment del nombre de turismes 
que s’han incrementat en 2.381 unitats (de 5.315 a 7.696). En termes relatius destaca 
l’augment del nombre de motocicletes, que s'han incrementat un 87%. 

 
Taula 7. Parc de vehicles de Lliçà d’Amunt (2000 i 2009) 

Any Motocicletes Turismes Camions i 
furgonetes 

Tractors 
industrials 

Autobusos i 
altres Total 

2000 686 5.315 1.479 36 176 7.692 

2009 1.285 7.696 2.180 79 522 11.762 

Increment 
Absolut 599 2.381 701 43 346 4.070 

% 87,3% 44,8% 47,4% 119,4% 196,6% 52,9% 

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

 

Com s’observa en el gràfic següent la població ha augmentat de forma contínua en els 
últims anys, amb un creixement del 47,4% entre els anys 2000 i 2009. El creixement del 
parc de vehicles ha estat lleugerament superior (52,9%).  

 
Gràfic 13.   Evolució del nombre d’habitants i del parc de vehicles de Lliçà d’Amunt (2000-2010) 

 

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

 

En el cas de Lliçà d’Amunt, i en menor grau de la comarca del Vallès Oriental, els índexs 
de motorització són superiors a la mitjana de Catalunya (any 2009, IDESCAT). En general 
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els municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona tenen una densitat de població 
elevada i gaudeixen d’una cobertura i oferta de transport públic excel·lent que fa 
disminuir els índexs de motorització dels turismes i dels pesants. Lliçà d’Amunt, 
condicionada per la seva estructura urbanística, suposa una excepció.  

 
Taula 8. Índex de motorització de Lliçà d’Amunt i comparativa (2009) 

 
Per 1.000 habitants 

Territori Turismes  Motocicletes Camions i 
furgonetes 

Altres 
Total 

Lliçà d’Amunt 544 91 154 43 832 

Vallès Oriental 489 70 118 30 707 

Catalunya 448 86 109 25 668 

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

 

Segons la informació facilitada per l’Ajuntament, la distribució del parc de vehicles (dades 
2010) és tal com mostra el gràfic següent. Cal remarcar el pes que tenen els turismes 
(63,5%) sobre el parc total de vehicles. Aquesta dada és important per l’alt grau 
d’accidentalitat associat a aquest tipus de vehicle.  

 
Gràfic 14.   Parc de vehicles de Lliçà d’Amunt (2010) 
 

 

Font: Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
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3.3.  DISTRIBUCIÓ MODAL DELS DESPLAÇAMENTS 

Un altre factor que afecta l’accidentalitat del municipi és l’elecció de mitjà de transport per 
als desplaçaments, la distribució modal. L’especial relació d’uns mitjans respecte d’altres 
en la generació d’accidents fa que aquesta distribució determini en part el volum 
d’accidents que cada municipi registra: a una major utilització de transport col·lectiu li 
correspon un menor volum d’accidents; una major implicació de vehicles de dues rodes 
comporta també una major severitat de les lesions. 

Les dimensions del territori, la distribució poblacional i les infraestructures de què disposa 
el ciutadà condicionen la tria d’un mitjà de desplaçament o un altre segons cada usuari.  

Per conèixer la distribució modal del municipi s’han estudiat les dades disponibles sobre 
elecció modal corresponents a l’Enquesta de Mobilitat Obligada de Lliçà d’Amunt (2001) i 
s’han contrastat amb les de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana del Vallès Oriental (2006).  

Les darreres dades disponibles sobre elecció modal són de 2006 i corresponen a 
l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana (EMQ), que investiga la totalitat de desplaçaments 
de dies festius i feiners. Es va determinar que el volum d’enquestes realitzades al municipi 
era insuficient com a mostra representativa1 i s’inclou per tant l’explotació de les dades 
d’àmbit comarcal. Donat que aquesta explotació és molt genèrica i que es veu fortament 
influïda per les dades dels municipis amb major població de la comarca, ha estat 
preferible completar les dades amb una segona font.  

Per tant, la caracterització de la distribució modal es complementa amb l’anàlisi que es 
deriva de l’Enquesta de Mobilitat Obligada (EMO) de Lliçà d’Amunt, tot i que les 
últimes dades de què es disposa són de l’any 2001. La mobilitat obligada és aquella que 
es duu a terme des del domicili per motius de feina i/o estudi, considerant solament el 
primer viatge que es realitza al dia. Tot i que aquests desplaçaments només representen 
una part de la mobilitat generada, constitueixen una bona base analítica perquè la 
informació obtinguda a través d’una enquesta censal té una amplitud difícilment 
comparable a la d’altres tipus d’enquesta. A més a més, aquestes dades són altament 
significatives per la importància que tenen aquests tipus de desplaçaments sobre el total 
de la mobilitat a les hores punta: s’estima que la mobilitat obligada s’aproxima al 90% del 
trànsit a les hores punta del matí. 

L’antiguitat de les dues enquestes crea greus problemes de fidelitat, sobretot respecte a 
l’ús del transport públic urbà que era gairebé inexistent a Lliçà d’Amunt a l’any 2001 i, 
també, tenia molt menys usuaris a l’any 2006 que no pas actualment (vegeu el gràfic 21 a 
l’apartat sobre el transport públic). Per aquesta raó no s’ha considerat oportú treure 
conclusions basades de les enquestes sobre l’ús del transport públic.  

                                           
1 S’ha determinat l’error de mostreig fixat per la mesura de la mostra, amb un nivell de confiança del 98%. A Lliçà d’Amunt 
s’han realitzat 124 enquestes. El percentatge d’error és del 10,4%, per tant, no assumible.  
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3.3.1. Enquesta de mobilitat quotidiana (EMQ 2006)  

En la determinació de la distribució modal del Vallès Oriental s’ha estudiat la mitjana de 
distribució modal de tots els desplaçaments intramunicipals (els realitzats a l’interior de 
cada municipi de la comarca), dels intermunicipals (realitzats entre els diversos municipis 
de la comarca) i dels externs (amb origen o destinació fora de la comarca). 

 

Gràfic 15.   Distribució modal desplaçaments quotidians en dia feiner, Vallès Oriental (2006) 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana (EMQ 2006) 
 

Gràfic 16.   Distribució modal desplaçaments quotidians en dissabtes i festius, Vallès Oriental (2006) 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana (EMQ 2006) 
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Els resultats de repartiment modal indiquen: 

• Un gran percentatge dels desplaçaments interns a la comarca es realitzen 
amb mitjans no motoritzats (un 63% els dies feiners i un 65% els dies festius).  

• Prop d’un 35% dels desplaçaments interns es realitzen amb vehicle privat els dies 
feiners, xifra que decreix lleugerament els dies festius (34%). 

• Els desplaçaments intermunicipals es realitzen majoritàriament en vehicle 
privat (un 81% els feiners). Aquesta dependència s’accentua durant el cap de 
setmana i festius, quan fins al 91% dels desplaçaments es realitzen en vehicle privat. 

• L’ús del transport públic en desplaçaments intermunicipals és significatiu els dies 
feiners (15% dels desplaçaments) però és baix els festius (6%). Aquest percentatge 
pot haver augmentat des de 2006 com, amb tota seguretat, ha augmentat el 
percentatge registrat per als desplaçaments interns realitzat amb transport públic.  

• En els desplaçaments intercomarcals, respecte dels desplaçaments intermunicipals, el 
percentatge d’ús del transport públic augmenta en detriment del transport privat. El 
transport públic representa el 20% els dies feiners i el 8% els festius. 

• El 71% dels desplaçaments intercomarcals els dies feiners tenen com a origen o 
destinació els municipis del Barcelonès (41%) i del Vallès Occidental (30%).  

 

 

3.3.2. Enquesta de mobilitat obligada (EMO 2001)  

Una segona font d’informació sobre la mobilitat la constitueix l’Enquesta de Mobilitat 
Obligada (EMO), feta a partir de les enquestes del cens amb informació del primer viatge 
que es realitza al dia des del domicili per motius de feina i/o estudi.  
  

Les mesures destinades a disminuir l’ús del vehicle privat s’han d’orientar 
sobretot als desplaçaments interns de Lliçà d’Amunt. 

Per tal d’augmentar l’ús del transport públic urbà cal seguir millorant les 
freqüències horàries de pas per millorar la seva competitivitat amb el transport 
privat. Cal, a més, eliminar divergències entre les hores de pas de l’autobús i els 
horaris d’escoles i altres punts d’atracció.  

També és necessari incidir en la millora de les connexions en transport públic 
interurbà per carretera amb municipis veïns. 
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Gràfic 17.   Distribució modal desplaçaments obligats, Lliçà d’Amunt (2001) 

 

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

 

L’any 2001 el nombre de desplaçaments diaris era de 6.958. D’aquests, 988 (14%) eren 
interns o intramunicipals, és a dir que tenien tant l’origen com la destinació dins del 
municipi. La mobilitat generada per Lliçà d’Amunt amb destinació fora del municipi era de 
3.371 viatges/dia i els atrets de 2.199 viatges/dia (origen extern i destinació Lliçà 
d’Amunt). 

S’han comparat les dades de Lliçà d’Amunt amb les d’altres municipis de volum 
poblacional semblant, entre 5.000 i 10.000 habitants. L’any 2001 Lliçà d’Amunt comptava 
amb una població lleugerament superior als 10.000 habitants (10.209 hab.). 

Respecte dels desplaçaments interns, menys d’una quarta part es va realitzar amb mitjans 
no motoritzats (a peu/bicicleta). Pràcticament tota la resta van ser amb vehicle privat atès 
que l’establiment de l’autobús en aquest moment era molt recent i la presència del 
transport públic, per tant, encara era molt escassa (4%). En relació als municipis de 
volum semblant el repartiment modal la proporció del vehicle privat és més elevada en 
detriment dels desplaçaments a peu/bicicleta. 
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Gràfic 18.   Distribució modal dels desplaçaments interns/intramunicipals (%) 

 

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

 

Pel que fa als desplaçaments de connexió el percentatge d’ús del vehicle privat és gairebé 
hegemònic (93% del total). Seguint la línia dels desplaçaments interns, l’ús del vehicle 
privat és superior al dels municipis de mida semblant, en detriment del transport públic 
que representa únicament el 7%.  

 
Gràfic 19.   Distribució modal dels desplaçaments de connexió/intermunicipals (%) 

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

 

La majoria dels municipis de Catalunya que tenen entre 5.000 i 10.000 habitants 
presenten un percentatge d’ús del vehicle privat inferior al de Lliçà d’Amunt.  
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4.  EL SISTEMA DE TRANSPORT 

4.1.  LA XARXA VIÀRIA 

4.1.1. La xarxa viària externa 

La xarxa viària externa del municipi consisteix d’una autovia i una sèrie de carreteres de 
diferent categoria. Aquestes són: 

• L’autovia C-17, que connecta Barcelona amb Ripoll, travessa el Vallès Occidental i 
Oriental i després passa per nuclis importants com Tona, Vic, Manlleu, Torelló i Sant 
Quirze de Besora. Creua Lliçà d’Amunt a prop de la urbanització Raval d’en Xicota, on 
té un accés a la cruïlla amb la BV-1432. En aquest punt l’autovia té un volum de 
trànsit (IMD) aproximat de 67.000 veh./dia (2009). La C-17 permet una bona 
comunicació entre Lliçà d’Amunt i un gran nombre dels nuclis més importants de 
Catalunya.  

• La carretera BV-1602, que travessa el nucli central de Lliçà d’Amunt. Cap al sud 
connecta amb Lliçà de Vall i cap al nord, a prop de la urbanització la Pineda Feu, amb 
la C-1415b. A l’entrada de Lliçà d’Amunt des del sud té una IMD d'uns 7.800 veh./dia 
(2009). Al nord de Lliçà d’Amunt la IMD arriba a 12.100 veh./dia. Al centre de la 
població la BV-1602 té una funció important com a via de pas i de distribució. Aquí la 
carretera rep el nom de carrer Anselm Clavé. 

• La carretera BV-1435, que és la continuació cap al nord de la BV-1602. Connecta 
amb la Sagrera i Bigues. Al límit nord del terme municipal de Lliçà d’Amunt té una IMD 
de 13.500 veh./dia (2008).  

• La carretera BV-1432 entre Granollers/Canovelles i Lliçà d’Amunt. A prop de Lliçà 
d’Amunt té un volum de trànsit d'uns 15.200 veh./dia (2008). Al centre de Lliçà 
d’Amunt, la BV-1432 connecta amb la BV-1602 i l’avinguda Països Catalans, dues vies 
principals de la xarxa interna del poble. 

• La carretera C-1415b entre Granollers/Canovelles i Caldes de Montbui. Travessa el 
terme municipal de Lliçà d’Amunt a prop de les urbanitzacions Pineda Feu i Can Farell. 
Entre aquests dos nuclis té una IMD d’uns 10.500 veh./dia (2006).  
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Gràfic 20.   El sistema viari de connexió externa de Lliçà d’Amunt 

 

Font. Elaboració pròpia 

4.1.2. La xarxa bàsica interna 

A més dels trams urbans de les carreteres esmentades a l’apartat anterior, la xarxa bàsica 
interna de Lliçà d’Amunt la componen les següents vies o eixos: 

• Avinguda Països Catalans. Vertebra, junt amb la travessera de la BV-1602, el nucli 
central de Lliçà d’Amunt. 

• Carrer Formentera. Connecta la BV-1602 i l’avinguda Països Catalans a l’extrem nord 
d’aquesta última.  

• L’eix format pel carrer Francesc Macià i la carretera Ca l’Artigues des de la connexió 
amb la BV-1602 a la plaça Julia Martí Pou fins a Can Farell on connecta amb el carrer 
Can Farell. És el principal accés a totes les urbanitzacions situades a la meitat oest del 
terme municipal, entre elles Ca l’Artigues (que dóna nom al vial).  

• L’eix format pel camí del turó i la variant del camí de la Serra. És una alternativa per al 
carrer Francesc Macià més cap al sud. 
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• L’eix format per la carretera Ca l’Esteper, carrer Josep Llimona, carrer Ramon Llull i 
passeig Sant Valerià amb la variant passeig Can Salgot a l’extrem sud-oest. Surt de la 
carretera Ca l’Artigues a l’oest de Lliça d’Amunt i connecta amb les urbanitzacions 
ubicades a l’extrem sud-oest del terme municipal (Can Salgot, Can Roure, Can Lledó i 
Mas Bo).   

• L’eix format pels carrers Domènech Montaner, Juli Garreta, Urgell i Cerdanya. 
Connecta Can Salgot amb les urbanitzacions Pinedes del Vallès, Can Costa i Ca 
l’Artigues. Aquesta última urbanització connecta amb la carretera Ca l’Artigues.  

• Carretera Palaudàries que connecta amb la C-155 a prop de Parets del Vallès i des 
d’aquí dóna accés a les urbanitzacions Palaudalba, Mas Bo, Can Lledó, Can Roure i 
Can Rovira. 

• L’eix format pels carrers Segre, Creu de Baduell, Estanys Monastero, Estanys Bulloses, 
Restanca, Olivera i Avellaner. Recorre les urbanitzacions Palaudalba i Can Rovira. Els 
dos extrems de l’eix connecten amb la carretera Palaudàries. 

• Carrer Camí Antic de Caldes que dóna accés a les urbanitzacions Can Farell i Pineda 
Feu des de la carretera C-1415b. 

• Carrer Can Farell. Eix principal de la urbanització Can Farell.  

• El bucle format pel camí Raval Merlès, carrer Pica d’Estats, carrer Aneto i camí Can 
Riereta. Travessa les urbanitzacions Raval Merlès, Raval d’en Xicota i Can Xicota.  

4.2.  EL TRANSPORT PÚBLIC 

La xarxa de transport públic de Lliçà d’Amunt està formada per 3 línies d’autobús urbanes 
que connecten el centre urbà amb les diverses urbanitzacions que hi ha disperses dins del 
terme municipal, i per 5 línies de bus interurbanes que comuniquen amb Granollers, 
Barcelona i amb els principals municipis de la Vall del Tenes i de la comarca del Vallès 
Oriental. 

4.2.1. Autobús urbà 

El servei de transport públic urbà de superfície, gestionat per l’empresa Transports de 
Lliçà d’Amunt (TLA), disposa de 3 línies de bus que connecten els principals punts del 
terme municipal: 

• LA-1 (El Pla – Palaudàries). Connecta el centre urbà de Lliçà d’Amunt amb les 
urbanitzacions situades a l’oest del municipi.  

• LA-2 (El Pla - La Serra). Connecta el centre urbà de Lliçà d’Amunt amb les 
urbanitzacions situades al nord-oest del municipi.  
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• LA-3 (Lliçà – Granollers). Connecta el centre urbà de Lliçà d’Amunt amb les 
urbanitzacions situades a l’est del municipi i amb Granollers, on enllaça amb l’estació 
de Rodalies de Catalunya i amb l’estació d’autobusos de Granollers.  

Les tres línees disposen d’un total de 128 parades. En la línia 3, 15 parades es troben dins 
del terme de Granollers i 14 comparteixen el servei amb Transports de Granollers.  

 

  
Imatge 1.  Parada amb marquesina al centre de Lliçà 
d’Amunt davant l’Ajuntament. A més a més dels 
autobusos urbans paren aquí també els interurbans. 

Imatge 2.  Parada d’autobús a l’entrada de la 
urbanització Can Farell.  

 

El servei de bus urbà de Lliçà d’Amunt es va posar en funcionament l’any 1999 i des del 
començament ha estat tot un èxit de demanda. Al llarg de la darrera dècada ha 
experimentat un creixement elevadíssim del nombre de passatgers, que han arribat a 
superar els 200.000 l’any 2008. 

Això no obstant, durant els dos darrers anys el servei ha registrat una petita davallada de 
viatgers motivada per la crisi econòmica, tot i que durant l’any vigent ja s’estan observant 
clars signes de recuperació. L’any 2009 la demanda va caure un 5%, tot i que s’estima 
que en molts dels municipis on la indústria hi té un pes important la caiguda va arribar al 
15%. L’any 2010 la demanda va ser molt semblant a la de 2009 (576 passatgers menys) 
mentre que els primers mesos de 2011 la demanda del servei ja ha crescut un 8,2%. 

La flota d’autobusos només està constituïda per tres autobusos, un per a cada línia en 
servei. Els recorreguts de les tres línies de bus urbà són llargs, a causa del gran nombre 
d’urbanitzacions disseminades que té el municipi al llarg de tot el terme municipal, i per 
això s’han implantat algunes mesures que possibiliten minimitzar el temps d’aturada de 
les expedicions. Així, en algunes cruïlles regulades amb semàfor el bus té prioritat (ex: 
LA-3 a Granollers - carrer Anselm Clavé / avinguda dels Països Catalans). 
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Gràfic 21.   Línies dels autobusos urbans de Lliçà d’Amunt. Volum de passatgers (1999-2010) 
 

 
Font: Transports de Lliçà d’Amunt (TLA) 
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Gràfic 22.   Línies dels autobusos urbans de Lliçà d’Amunt 

 
Font. Transports de Lliçà d’Amunt (TLA) 
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4.2.2. Autobús interurbà 

Lliçà d’Amunt disposa de 5 línies d’autobús interurbanes que comuniquen amb Granollers, 
Barcelona i amb els principals municipis de la Vall del Tenes i de la comarca del Vallès 
Oriental: 

• L1234 Barcelona – Lliça d’Amunt - Riells (per autopista). Altres destinacions: 
Lliçà de Vall, Mollet del Vallès, Parets del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana. Té una 
freqüència de pas d’12 exp./dia en direcció Riells i 11 exp./dia en direcció Barcelona. 

• Bus Exprés de la vall del Tenes (per autopista). Destinacions: Bigues i Riells, Sta. 
Eulàlia de Ronçana, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Parets del Vallès i Barcelona. A Lliçà 
d’Amunt té una freqüència de pas de 10 exp./dia en cada direcció. 

• L1231 Barcelona – Lliçà d’Amunt (per carretera). Altres destinacions destacades: 
Montcada i Reixac, La Llagosta, Sta. Perpètua de Mogoda, Mollet del Vallès, Parets del 
Vallès, Lliçà de Vall. Té una freqüència de pas de 8 exp./dia en cada direcció. 

• L1305 Granollers – Lliçà d’Amunt – Caldes de Montbui – Moià. Altres 
destinacions destacades: Sta. Eulàlia de Ronçana, St. Feliu de Codines, Castellterçol. 
Té una freqüència de pas de 8 exp./dia en cada direcció. 

• L1207 Granollers – Lliçà d’Amunt – Caldes de Montbui. Té una freqüència de 
pas de 6 exp./dia en cada direcció. 

A més de les expedicions indicades, a les línies L1234, L1231 i Bus Express, hi ha algunes 
expedicions que només fa el tram entre Bigues i Parets del Vallès i no pas tot el viatge 
cap a Barcelona. Són 4 expedicions en sentit Barcelona i 2 en sentit Riells.  

4.2.3. Xarxa de ferrocarril 

  
Imatge 3.  Estació Granollers-Canovelles de Renfe a 
uns 4 km de Lliçà d’Amunt.  

Imatge 4.  A l’estació de Granollers-Canovelles té 
parada la línia R3 entre Barcelona – Vic – Puigcerdà. 
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Lliçà d’Amunt no disposa de cap estació ferroviària. Les més properes es troben a 
Canovelles (3,5 km) i a Granollers (6 km). La línia de bus urbana LA 3 Lliçà – Granollers 
connecta amb les dues estacions. 

Per l’estació de Granollers - Canovelles hi circula la línia: 

• R3 Barcelona – Vic: els dies feiners hi ha una freqüència de pas de 39 trens amb 
parada en cada sentit. Els dissabtes i festius el servei es redueix a 27 expedicions 
diàries. 

 

Per l’estació de Granollers hi circulen les línies: 

• R2 Castelldefels – Granollers: els dies feiners hi ha una freqüència de pas de 24 
trens amb parada en cada sentit. Els dissabtes i festius el servei es redueix a 15 
expedicions diàries. 

• R2 Nord Aeroport – Maçanet –Massanes – per Granollers: els dies feiners hi ha 
una freqüència de pas de 41 trens amb parada en cada sentit. Els dissabtes i festius el 
servei es redueix a 22 expedicions diàries. 

 

• R11 Barcelona – Portbou per Girona: els dies feiners hi ha una freqüència de pas 
de 8 trens amb parada en cada sentit. Els dissabtes i festius el servei es redueix a 7 
expedicions diàries. 
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4.2.4. Actuacions ferroviàries previstes/en estudi 

•  “Nova línia de tren-tramvia Sabadell - Granollers”. 

• “Noves estacions sobre línies existents de rodalies o d’FGC”. 

 
Gràfic 23.   Actuacions ferroviàries previstes en el PTMB (2010-2026) 

 

Font: Departament de Política territorial i Obres Públiques (DPTOP). 
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4.3.  ALTRES CONDICIONANTS DE LA SEGURETAT VIÀRIA 

Aquests condicionants fan referència a la senyalització, a la visibilitat i a l’aparcament a la 
via pública, amb una clara connexió entre aquests dos últims punts. Tot seguit es 
repassen aquestes condicions. 

4.3.1. Senyalització horitzontal 

La desorientació o distracció del conductor és un factor important que afecta la seguretat 
viària. Una bona senyalització horitzontal ajuda els conductors i contribueix a evitar 
distraccions o a què es produeixin situacions imprevistes que augmentin el risc 
d’accidents. En circumstàncies desafortunades, una senyalització deficient pot causar 
accidents evitables. És per això que cal un correcte manteniment de la senyalització 
horitzontal. En cas contrari oferim una idea de societat poc considerada envers les normes 
de trànsit i contribuïm indirectament a augmentar la indisciplina i l’accidentalitat. 

Una inspecció ocular mostra que la senyalització horitzontal a Lliçà d’Amunt és força 
irregular. Al tram central de la travessera de la BV-1602, la senyalització horitzontal és 
força completa mentre que és pràcticament absent en algunes urbanitzacions on, fins i 
tot, manca senyalització horitzontal de les preferències a les interseccions. També manca 
sovint la línia entre els dos sentits de circulació. Però s’acostuma a trobar senyalització 
horitzontal de l’espai de la via pública destinat per a l’aparcament. 

 
Exemples de senyalització horitzontal deficient  

  
Imatge 5.  Carrer Joan Maragall, intersecció amb 
carrer Josep Maria Segarra a Can Salgot. Cruïlla sense 
cap tipus de senyalització horitzontal. Manca, fins i tot, 
senyalització de les prioritats de pas.  

Imatge 6.  Carrer Avellaner a Can Rovira. S’ha indicat 
l’espai d’aparcament amb pintura però manca 
senyalització horitzontal entre els dos sentits de 
circulació. 
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Imatge 7.  Carrer València, intersecció amb carrer 
Anselm Clavé. Els dos estops són pràcticament 
invisibles.   

Imatge 8.  Carrer Baronia de Montbui, intersecció amb 
carrer Sant Baldiri. També aquí l’estop està totalment 
esborrat.   

 

Una part molt important de la senyalització horitzontal està en mal estat i sovint la pintura 
està pràcticament esborrada. Aquest fet pot insinuar que cal renovar amb més freqüència 
la senyalització horitzontal però no és l’única causa del problema: l’existència d’un 
paviment sovint molt deteriorat dificulta l’aplicació de la senyalització horitzontal i fa que 
aquesta es conservi pitjor.  

4.3.2. Senyalització vertical 

La senyalització vertical és molt més completa que no pas la senyalització horitzontal i 
s’observa, en general, un bon grau de manteniment dels senyals verticals. 

És important que la senyalització es planegi de forma acurada i que sigui conseqüent amb 
l’objectiu que persegueix. Senyals difícils de veure o d’interpretar, que ofereixen massa 
informació o situats en llocs inadequats, distreuen i confonen els conductors.  

Normalment hi ha una bona senyalització vertical de les preferències a les interseccions 
però hi ha excepcions. A les urbanitzacions s’observa un nombre preocupant de cruïlles 
sense cap tipus de senyalització, ni vertical ni horitzontal, per a indicar les preferències. 
En aquests casos els conductors han de cedir el pas als vehicles que s’apropen des de la 
dreta. L’escàs nombre d’interseccions d’aquest tipus en zona urbana fa que en general els 
conductors creguin que tenen preferència quan no hi ha senyals que indiquin el contrari. 
Per tant, a les urbanitzacions es considera preferible evitar les interseccions sense 
senyalització.  

Normalment a les vies principals hi ha senyalització vertical dels passos de vianants sense 
semàfor, però no així a les vies secundàries. Els senyals en mal estat són realment molt 
excepcionals però a vegades se n’observen alguns poc visibles per la seva mala ubicació o 
perquè els tapa la vegetació. També hi ha alguns casos amb un excés de senyals i el 
conductor no pot llegir-los tots sense desatendre el trànsit al carrer.  
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Exemples de senyalització vertical deficient  

  

Imatge 9.  Carrer Anselm Clavé, intersecció amb carrer 
Francesc Macià. Un arbre tapa els senyals informatius. 
El nombre de senyals és excessiu.    

Imatge 10.  Carrer Josep Maria Segarra, intersecció 
amb carrer Prudenci Bertrana. Els dos carrers tenen 
doble sentit de circulació però no hi ha cap senyal que 
indiqui qui té preferència a la intersecció.  

4.3.3. Accessibilitat 

Pràcticament en tots els nuclis urbans del municipi es registra una accessibilitat força 
deficient per als vianants en general i, sobretot, per a les persones amb mobilitat reduïda. 
La majoria de les voreres, tant a les urbanitzacions com al centre urbà, tenen una 
amplada aproximada d’1 m, però l’espai útil és sovint molt menor per la mala ubicació de 
fanals, senyals, pals de subministrament, etc. Sovint el pas d’una persona és físicament 
impossible. També s’observen voreres més amples, per exemple d’1,5 m d’amplada, on 
l’espai útil es redueix a menys d’1 m per aquesta causa o per l’existència d’una filera 
d’arbres.  

Una altra disfunció generalitzada que perjudica seriosament la mobilitat dels vianants és 
l’existència de trams sense vorera o amb voreres sense pavimentar. En els trams 
pavimentats es veuen amb molta freqüència obstacles o forts desnivells causats per 
graons i guals de les cases. Sovint aquests elements converteixen les voreres en perilloses 
o, fins i tot, intransitables. Per tant, la gran majoria de les voreres de Lliçà d’Amunt 
incompleixen en més d’un punt el Codi d’Accessibilitat de Catalunya.  

També a les interseccions s’observen greus problemes d’accessibilitat. La dotació de 
passos de vianants a la majoria de les cruïlles és incompleta i sovint en manquen a tots 
els ramals. En molts dels passos de vianants manquen guals o els existents no compleixen 
amb les normatives.  
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Exemples d’ordenació que perjudica el pas dels vianants 

  
Imatge 11.  Carrer Lleida al centre de Lliçà d’Amunt. 
Les voreres són estretes i resulten totalment 
inaccessibles per la mala ubicació dels fanals. 

Imatge 12.  Carrer Roselles a Can Roure. Un altre 
exemple de vorera estreta que resulta intransitable per 
la mala ubicació de diferents pals.  

  

Imatge 13.  Carrer Ausiàs March, intersecció amb  
carrer Tres Feixes. Un pal de formigó ocupa 
pràcticament tota la vorera.  

Imatge 14.  Carrer de Ca l’Artigues. També algunes 
voreres més amples són poc accessibles per la mala 
ubicació de senyals i pals de subministrament. 

  

Imatge 15.  Avinguda Països Catalans a prop del carrer 
Girona. Els escocells dels arbres ocupen la majoria de la 
vorera i deixen molt poc espai per als vianants. 

Imatge 16.  Carrer Rusiñol a Can Salgot. Un gual 
impedeix el pas de persones amb mobilitat reduïda i 
dificulta seriosament el pas d’altres vianants.   
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Imatge 17.  Carrer Francesc Macià. Els graons d’accés a 
una casa tallen la vorera i impedeixen el pas dels 
vianants. 
 

Imatge 18.  Carrer Avellaner, intersecció amb carrer 
Garrofer a Can Rovira. És l’eix principal de la 
urbanització. Tot i això hi ha un tram sense vorera. 
Manquen guals al pas de vianants.   

  

Imatge 19.  Carrer Francesc Macià a prop del carrer 
Baronia de Montbui. Manca vorera a l’esquerra i a la 
dreta la vorera és molt estreta i està en mal estat.  

Imatge 20.  Carrer Pi, intersecció amb carrer Avellaner 
a Can Rovira. El gual és molt rudimentari i no compleix 
les normatives. El pendent transversal de la vorera és 
excessiu i pot resultar perillós.  

 

A mig termini cal millorar radicalment l’accessibilitat a Lliçà d’Amunt. A vegades la solució 
passa per eixamplar i millorar les voreres però sovint serà més convenient establir 
paviment únic amb prioritat o ús exclusiu per als vianants. En l’apartat 9.4 sobre 
l’ordenació de les urbanitzacions es presenten propostes concretes amb aquest objectiu.  

En el gràfic següent es poden veure les mides que han de tenir les voreres i els passos de 
vianants perquè compleixin el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (Decret 135/1995). 
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Gràfic 24.   Accessibilitat de voreres i passos de vianants 

 

Principals mides de les voreres i els passos de 
vianants perquè compleixin les normatives 
d’accessibilitat, segons el tipus de gual utilitzat.  

 

Font: INTRA 

4.3.4. Visibilitat i estacionament a la via pública 

Una visibilitat limitada pot empitjorar la seguretat viària i augmentar el risc d’accidents. 
Els vehicles mal estacionats sovint comporten greus problemes de visibilitat per als 
usuaris, siguin vianants o conductors. Empitjoren la visibilitat i la possibilitat d’abastar 
visualment amb rapidesa l’entorn viari. Per tal d’evitar aquest fet cal augmentar la 
vigilància per assolir un major respecte envers les normes. 

Això no obstant, també és freqüent que vehicles estacionats correctament perjudiquin la 
visibilitat (passa, en general, a prop d’interseccions i de passos de vianants). Cal distribuir 
les places d’aparcament a la via pública de manera que no obstaculitzin un bon contacte 
visual entre els viatgers en general i, sobretot, entre els vianants i els conductors a prop 
dels passos de vianants. 

Com a norma general, cal evitar l’estacionament de cotxes o la ubicació de contenidors de 
brossa propers al pas de vianants, al costat per on ve el trànsit rodat.  

També la ubicació impròpia d’altres elements com rètols de publicitat, vegetació 
excessiva, etc. pot afectar la seguretat viària i el desplaçament segur.  
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Gràfic 25.   Exemple d’aplicació d’orelles als passos de vianants 

 

 

 

Aquesta mesura pot reduir la llargada del 
pas (la part de calçada) i millorar la 
visibilitat entre vianants i conductors. La 
substitució puntual de l’aparcament de 
cotxes per aparcament de bicicletes o 
motos afavoreix encara més una bona 
visibilitat. Una aplicació general d’aquesta 
mesura pot, puntualment, generar un 
excés d’oferta de places d’aparcament per 
a motos i/o bicicletes. En aquest cas serà 
millor ocupar el tram a prop del pas amb 
una jardinera.   

 

A Lliçà d’Amunt l’ús d’orelles és molt excepcional i són inexistents en molts barris i 
urbanitzacions. La manca d’orelles suposa que la visibilitat als passos de vianants és 
sovint força deficient. No s’han observat casos on s’hagi millorat la visibilitat utilitzant la 
mesura de substituir un tram de l’aparcament de cotxes amb jardineres o aparcament de 
motos o bicicletes, però a les zones escolars del centre de Lliçà d’Amunt i de Ca l’Artigues 
s’ha millorat la visibilitat d’alguns passos de vianants eliminant un tram d’aparcament amb 
pilones. En el futur cal intensificar l’ús d’aquesta mesura perquè a més a més de ser molt 
eficaç resulta molt econòmica. També cal, a poc a poc, augmentar el nombre d’orelles i 
donar preferència als carrers amb més trànsit de vianants i vehicles.  

 
Exemples d’orelles i pilones per a millorar la visibilitat 

  
Imatge 21.  Carrer Sala Ambròs, intersecció amb 
carrer Pau Claris. Una orella facilita la visibilitat entre 
vianants i conductors i dificulta, a més a més, 
l’estacionament irregular sobre el pas de vianants. 

Imatge 22.  Carrer Baronia de Montbui, intersecció 
amb carrer Jaume I davant el CEIP Sant Baldiri. s’ha 
eliminat un parell de places d’aparcament posant 
pilones per a millorar la visibilitat al pas de vianants. 
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Exemples d’aparcament que perjudica la visibilitat 

  

Imatge 23.  Carrer Lleida, intersecció amb carrer Folch 
i Torres. El cotxe aparcat impedeix un bon contacte 
visual entre conductors i vianants. 

Imatge 24.  Carrer Alzina, intersecció amb carrer 
Garrofer a Can Rovira. Als dos costats els vehicles 
estacionats poden dificultar la visibilitat entre vianants 
i conductors al pas. 

 

L’estacionament en bateria o en semibateria a tocar del carril de circulació sovint 
comporta problemes de seguretat perquè el seu disseny és per a entrar de cara i sortir 
marxa enrere i, per tant, sense gaire visibilitat. Amb la disposició de bateria inversa (accés 
a la plaça marxa enrere i sortida marxa endavant) s’eviten problemes de visibilitat 
deficient (vegeu el gràfic corresponent a l’annex de “Bones pràctiques per a la millora de 
la seguretat viària en zona urbana”). 

Al nucli central de Lliçà d’Amunt hi ha un nombre important de places d’aparcament en 
semibateria o bateria però aquesta distribució és molt poc freqüent a les urbanitzacions. 
Cal iniciar un procés per a convertir els aparcaments en semibateria convencional en 
semibateria inversa, més urgentment en els vials principals amb velocitats més altes i més 
volum de trànsit.  

 

Exemples d’aparcament en semibateria 

  
Imatge 25.  Carrer Jaume I. Als dos costats hi ha 
aparcament en semibateria convencional sense 
visibilitat a l’hora de sortir.   

Imatge 26.  C-1415b. A les dues calçades laterals hi 
ha aparcament en semibateria convencional. 
Convindria convertir-lo en semibateria inversa.  
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Cal subratllar que l’estacionament irregular no és freqüent a Lliçà d’Amunt, entre altre 
coses perquè els nuclis urbans solen disposar d’un nombre de places d’aparcament molt 
superior a la demanda. Exceptuant llocs i moments molt puntuals, com per exemple 
l’entrada i sortida dels col·legis, no resulta difícil per als conductors trobar una plaça per a 
aparcar de forma regular a prop de la seva destinació.   

 
Exemples d’aparcament irregular 

  
Imatge 27.  Carrer Riera d’Ebre a Ca l’Artigues. La 
manca de senyalització horitzontal incita a vegades els 
conductors a estacionar amb la meitat del vehicle 
sobre la vorera.   

Imatge 28.  C-1415b. La manca d’orella facilita que un 
conductor estacioni el seu cotxe sobre el pas de 
vianants.   

4.3.5. Reductors de velocitat 

A Lliçà d’Amunt s’observa un ús freqüent de diferent tipus de reductors de velocitat com 
plataformes elevades, coixins berlinesos, bandes rugoses i bandes reductores (tant d’obra 
com bandes prefabricades). La topografia de gairebé totes les zones urbanes del municipi, 
amb forts desnivells, dificulta molt el control de velocitat. Per una banda els conductors 
tendeixen a circular en baixada amb excessiva velocitat, però per una altra banda resulta 
massa agressiu, i fins i tot perillós, establir reductors verticals a llocs amb un pendent 
significatiu.  

Les actuals normatives prohibeixen expressament l’establiment de reductors verticals en 
aquells trams amb pendents significatius (vegeu l’apartat 9.5) però aquesta legislació és 
molt recent. Per això a Lliçà d’Amunt trobem un gran nombre de reductors en punts de 
forts pendents on actualment seria irregular establir-los. Els reductors estan dispersos per 
vials de tot tipus, des de les travesseres de les carreteres fins als carrers veïnals de les 
urbanitzacions, amb especial concentració als eixos més llargs que acostumen a vertebrar 
les urbanitzacions o a connectar-les entre si. També s’observa una certa manca de 
concordança amb les normatives actuals que prohibeixen l’ús de reductors verticals en 
algunes vies principals.  
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Exemples de reductors verticals a Lliçà d’Amunt 

  
Imatge 29.  Carrer Anselm Clavé entre els carrers 
Llibertat i Fàbrica. S’han instal·lat dos coixins berlinesos 
per a reduir la velocitat del trànsit de la travessera.  

Imatge 30.  Carrer Can Roure. A l’eix principal de la 
urbanització Can Roure s’ha instal·lat una banda 
prefabricada per a reduir la velocitat. 

  
Imatge 31.  Carrer Empordà a la urbanització Ca 
l’Artigues. Un exemple de l’ús de passos elevats per a 
reduir la velocitat dels vehicles. 

Imatge 32.  Carrer Francesc Macià. Pas elevat ubicat 
en un tram amb un fort pendent; pot resultar perillós i 
no compleix amb les normatives actuals.    

  
Imatge 33.  Carrer Alacant, intersecció amb carrer 
Anselm Clavé. També aquí el pas elevat s’ubica en un 
lloc amb un pendent molt fort però compleix la seva 
funció i no representa cap perill.  

Imatge 34.  Carrer Francesc Macià a prop del carrer 
Roger de Flor. No sempre els reductors verticals estan 
suficientment senyalitzats. Aquí el pas elevat resulta 
gairebé invisible pel mal estat de la pintura.  
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La dificultat d’instal·lar reductors verticals en molts punts de Lliçà d’Amunt sense crear 
situacions perilloses o enfrontar-se amb problemes legals no ha comportat un major ús de 
reductors horitzontals. Les xicanes, establertes amb elements físics o amb aparcaments 
alternat de costat, són pràcticament inexistents al municipi. En canvi es veuen amb 
freqüència vials amb un traçat que directament incita velocitats excessives. Per exemple, 
aquest és el cas de moltes interseccions d’angle obtús on els conductors sovint poden 
realitzar els girs sense reduir la velocitat. 
 
Exemples de traçats que inciten a velocitats excessives per manca de reductors horitzontals 

  
Imatge 35.  Carrer Josep Maria Segarra, intersecció 
amb carrer Muntaner. No hi ha pràcticament corba a la 
confluència entre els dos carrers: incita els conductors 
a incorporar-se al carrer Segarra amb massa velocitat.  

Imatge 36.  Carrer Garraf, intersecció amb carrer Ca 
l’Artigues. També aquí el disseny de la intersecció 
permet girs a gran velocitat.  

 

4.3.6. Rotondes 

Per a regular el trànsit a les interseccions entre les diferents vies de la xarxa bàsica 
urbana, una de les opcions de disseny és la de construir rotondes enlloc d’ubicar 
semàfors. Lliçà d’Amunt en té un bon nombre d’interseccions regulades mitjançant aquest 
tipus d’ordenació a les travesseres de les tres carreteres. Excepcionalment també s’han 
construït rotondes a algunes altres vies principals.  

Una limitació important per a l’ús de rotondes a Lliçà d’Amunt és la complicada topografia 
del municipi – establir rotondes en punts amb pendents significatius encareix molt la seva 
construcció i comporta sovint problemes de seguretat per manca de visibilitat entre els 
diferents ramals. Per la mateixa causa no s’han realitzat alguns projectes de rotondes i, 
en general, hi ha poques interseccions a Lliçà d’Amunt on l’opció d’una rotonda resulti 
interessant. L’excepció més evident és la intersecció entre les dues carreteres BV-1602 i 
BV-1432 al nucli central de Lliçà d’Amunt (vegeu la fitxa T1).  

Generalment, les rotondes existents tenen un disseny correcte amb un illot central 
suficientment gran per a evitar encreuaments a massa velocitat. També acostumen a 
disposar de passos de vianants (no sempre en tots els ramals i a vegades a massa 
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distància de la intersecció i de l’itinerari natural dels vianants). Excepcionalment aquests 
passos es regulen amb semàfor però generalment no estan protegits de cap forma. No 
s’ha observat cap pas de vianants amb refugi físic tot i que aquesta forma de protecció és 
molt útil a prop de les rotondes perquè els vianants difícilment interpreten amb antelació 
suficient la intenció dels conductors que es troben dins la rotonda. 
 

Rotondes a Lliçà d’Amunt 

  

Imatge 37.  Carrer Metal·lúrgia, intersecció amb 
l’avinguda Països Catalans i carrer Treball. Hi ha 
una dotació completa de passos de vianants. L’illot 
central és prou gran i no és possible creuar la 
rotonda en línia recta a gran velocitat. 

Imatge 38.  BV-1602, intersecció amb la variant del 
camí de la Serra. Té un disseny correcte que obliga 
els vehicles a reduir la velocitat. Funciona com a 
entrada a la zona urbana i té, conseqüentment, una 
funció  important com a reductor de velocitat.  

  

Imatge 39.  C-1415b, intersecció amb BV-1602. La 
rotonda és molt gran i funciona correctament per 
als vehicles però no pas per als vianants que tenen 
els passos molt lluny del seu itinerari natural. No hi 
ha cap pas amb refugi físic ni semàfor.  

Imatge 40.  Avinguda Països Catalans, intersecció 
amb BV-1432. Manquen passos de vianants en dos 
dels ramals i en l’altre el pas està molt allunyat. En 
un dels passos s’ha instal·lat un semàfor de 
polsador. 
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Imatge 41.  Passeig Can Salgot, intersecció amb 
passeig Sant Valerià. Els cotxes provinents del nord 
poden creuar la rotonda en línia gairebé recta i 
sense frenar. Seria fàcil millorar la seguretat dels 
vianants al pas amb un refugi físic. 

Imatge 42.  C. Francesc Macià, intersecció amb la 
variant del Camí de la Serra. Els vehicles que pugen 
poden creuar la rotonda en línia recta sense reduir 
la velocitat. Manca espai per als vehicles que 
baixen, que sovint envaeixen el carril contrari.     
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5.  SISTEMES DE FORMACIÓ I VIGILÀNCIA 

5.1.  RECURSOS HUMANS 

L’estimació del risc de ser captat conduint per sobre del límit màxim de velocitat permès, 
amb alcoholèmia o violant de qualsevol manera les normes de trànsit és un factor clau de 
la seguretat viària. És a dir, una vigilància intensa, una policia molt present i visible i un 
freqüent ús de cinemòmetres i etilòmetres contribueixen a la reducció del nombre 
d’accidents, augmenten el respecte envers les normes i, en definitiva, salven vides. Quan 
el grau de control i la vigilància són baixos, també disminueix el respecte dels conductors 
per les normes i augmenta el nombre d’accidents.  

Lliçà d’Amunt disposa d’un total de 26 efectius de la Policia Local en plantilla, xifra que 
suposa un índex de 2,1 policies/1.000 habitants.  

 
Gràfic 26.    Efectius de policia local per 1.000 habitants. Mitjana per grups de municipis (2010) 

 
Font: Servei Català de Trànsit  
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L’índex d’efectius policials (1,8 policies/1.000 habitants) a Lliçà d’Amunt és 
lleugerament inferior al de municipis de volum poblacional similar (1,9) 
però lleugerament superior a la mitjana de Catalunya (1,7 policies/1.000 
habitants). 
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Gràfic 27.   Efectius de policia local per 1.000 habitants. Lliçà d’Amunt i resta de municipis amb població 
entre 10.000 i 20.000 habitants 

 

Font: Policia Local de Lliçà d’Amunt i Servei Català de Trànsit  
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Taula 9. Equips de control a Lliçà d’Amunt (2010) 

Recursos  

Alcoholímetres 2 

Etilòmetres evidencials 1 

Radars mòbils 0 

Radars fixos 0 

Font: Policia Local de Lliçà d’Amunt. 

 

L’ajuntament de Lliçà d’Amunt no disposa de radars en propietat ni cedits pel Servei. Tot i 
així, anualment l’Ajuntament de Granollers els cedeix el seu radar mòbil (que és propietat 
del Servei) durant un cert període de temps variable. D’aquesta manera es disposa del 
material necessari per dur a terme controls de velocitat.  

5.2.1. Campanyes de control 

El municipi disposa d’un Pla de Controls d’àmbit municipal. Al llarg de l’any 2010 
s’han realitzat campanyes de control d’alcoholèmia, velocitats, sistemes de retenció i 
altres.  

 
Taula 10. Campanyes de control a Lliçà d’Amunt (2010) 

Campanyes de control 
Vehicles 

controlats 
Vehicles 

sancionats 
% infractors 

Índex de proves 
/1.000 hab. 

Campanya 
pròpia de PL 

Controls d'alcoholèmia 338 5 1,5% 23,5 si 

Controls de velocitat 10.196 227 2,2% 710 si 

Sistemes de retenció 1.613 24 1,5% 112 si 

Altres 53 7 13,2% 3,7 si 

Font: Policia Local de Lliçà d’Amunt. 

 

La valoració referent al nombre de controls efectuats en les diverses campanyes portades 
a terme per la policia és positiva si es té en compte el baix percentatge d’infractors 
sancionats. En relació al nombre de proves efectuades per 1.000 habitants els resultats 
també són positius si es compara amb municipis de dimensions semblants a Lliçà 
d’Amunt.  

Cal seguir treballant en aquesta línia de control a Lliçà d’Amunt perquè la percepció del 
risc de ser detectat en un control sigui present a la consciencia del conductor i no permeti 
la relaxació de la seva conducta. Recalcar també la importància del Pla continu de 
controls que permet fer un seguiment anual dels resultats obtinguts, del nombre de 
proves realitzades i del percentatge d’infractors.  
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Campanyes de control de velocitat 

En el cas dels controls de velocitat, la completesa de la base de dades permet analitzar 
amb detall l’evolució del percentatge d’infractors anual, a més a més dels indrets on 
s’observa un major percentatge d’incompliment dels límits de velocitat.  

Aquesta anàlisi es desenvoluparà en el capítol 9.5 i posarà de relleu els indrets on és 
prioritari actuar per a controlar la velocitat. Cal puntualitzar que el percentatge 
d’infractors evidenciat durant les campanyes de control és inferior a la xifra global de la 
base de dades perquè només fa referència als vehicles sancionats. En canvi, per a l’anàlisi 
global de velocitat (apartat 9.5) s’inclouen també dades preses fora de les campanyes de 
control (a més a més de les preses durant les campanyes) i es consideren infractors tots 
aquells vehicles que superen el límit de velocitat, independentment del marge de 
tolerància a partir del qual se sanciona. El gràfic següent il·lustra la dualitat de dades 
(solament es disposa de dades diferenciades per l’any 2010). 

 
Gràfic 28.   Vehicles controlats en campanyes de control i percentatges d’infractors (2007-2010) 

 
Font: Policia Local de Lliçà d’Amunt. 
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problemes de velocitat del municipi, complementària a les mesures físiques que es 
proposen en el capítol 9. 

5.2.2. Procediment sancionador 

A Lliçà d’Amunt el nombre de sancions imposades l’any 2010 va ser de 0,1 multes per 
habitant.  

El 30% de les sancions imposades van ser per infraccions en moviment. La manca de 
respecte davant semàfors o estops, l’excés de velocitat, el consum d’alcohol, el girs 
prohibits i els avançaments indeguts són infraccions que generen situacions de risc clares 
i que es relacionen molt més directament amb accidents amb víctimes que no pas 
l’estacionament. Tot i que les sancions imposades per estacionament indegut són més 
nombroses (característica molt comuna als municipis catalans), el percentatge de les 
imposades per infraccions en moviment és significatiu i mostra una bona disciplina 
sancionadora envers aquelles infraccions que més atempten contra la seguretat viària. En 
anys següents cal mantenir i reforçar aquesta tasca. 

 
Taula 11. Denúncies per infraccions de trànsit (2010) 

Tipus d’infracció Nombre de denúncies  

En moviment 597 30,2 

Estacionament 1.229 62,2 

Documentació 107 5,4 

Altres  44 2,2 

Total 1.977 100,0 

Font: Policia Local de Lliçà d’Amunt. 

 

El muntant econòmic de les sancions imposades va ser de prop de 200.000 euros. La seva 
recaptació efectiva va ser del 52,7%. Actualment la recaptació la realitza la Diputació de 
Barcelona.  
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Taula 12. Recaptació de denúncies per infraccions de trànsit (2010) 

 Import 
% sobre el total 

imposat 

Sancions Imposades 189.051  

Recaptació en període voluntari 48.658 2 51,5% 

Recaptació en via executiva 2.270 1,2% 

Total recaptat 50.928 52,7% 

Font: Policia Local de Lliçà d’Amunt. 

 

La relació entre sancions imposades i cobrades és important perquè la sensació de 
rigidesa en les mesures correctives augmenta i contribueix a una major autodisciplina. 
L’aplicació de mesures de control i vigilància ha d’anar acompanyada sempre per una 
política rigorosa de recaptació de les sancions imposades. Cal contemplar aquest com un 
procés complet des de la planificació de les mesures a la realització dels controls i a la 
recaptació per sancions. Un procés efectiu en totes les seves fases. Si la fase final de fer 
efectives les sancions no es compleix es devaluen els efectes que les mesures de control 
poden obtenir. 

A més a més de la presentació de recursos per part dels conductors i dels defectes del 
mateix procediment administratiu, les causes usuals dels baixos índexs de recaptació són 
polítiques flexibles amb l’infractor que cal eradicar.  

5.3.  EDUCACIÓ PER A LA MOBILITAT SEGURA 

Lliçà d’Amunt disposa d’un Programa d’activitats educatives on s’inclouen els tallers i 
activitats de l’àrea de mobilitat i transport que realitzen la Policia Local i els serveis de 
Transport Públic, Mobilitat i Educació. Són activitats d’educació viària i de difusió i 
promoció del transport públic als centres educatius.  

5.3.1. Activitats d’educació viària 

Organitzadors 

Els organitzadors de l’activitat són el Servei d’Educació Viària de la Policia Local de Lliçà 
d’Amunt i el Departament d’Educació de l’Ajuntament. La policia disposa de dos monitors 
que es dediquen a temps parcial a impartir les activitats. 

 

                                           
2 L’import cobrat per una sanció durant el període voluntari és un 50% de la imposada. Per tant, 
per poder fer la relació correcta del percentatge de sancions imposades s’ha de multiplicar per 2 
l’import recaptat en període voluntari. 
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Participació 

Segons fonts de la Policia Local, durant el darrer curs lectiu (2009/2010) van participar en 
les activitats 425 alumnes de 5 centres educatius de Lliçà d’Amunt (1 d’educació 
secundària i la resta d’educació primària) d’edats compreses entre els 6 i els 14 anys, dels 
cursos de 1r i 5è de primària i 3r d’ESO. 

 
Taula 13. Alumnes participants en les activitats d’educació viària (curs 2009/2010)  

Cicles 
Nombre de grups-

classe 
Nombre total 

d'alumnes 
Nombre d'hores per cada 

grup-classe 

Cicle inicial, 1r 7 140 01:30 h 

Cicle superior, 5è 7 145 06:00 h 

3r ESO 5 140 02:30 h 

Font: Informe d’educació per a la mobilitat sostenible (2009-2010). Lliçà d’Amunt. 

 

Material 

Els agents monitors de la Policia Local de Lliçà d’Amunt disposen de material propi per dur 
a terme les sessions d’educació viària. 

El programa consta de sessions lectives de diversa durada depenent de l’edat dels 
alumnes. A continuació s’especifiquen en detall les activitats desenvolupades per cicle: 

 
Taula 14. Contingut de les sessions d’educació viària (curs 2009/2010) 

Cicle Tipus d'activitat  Material del SCT 
Total d’hores 
impartides 

Cicle inicial, 1r Sessions a l'aula Xerrades interactives, material lúdic 7 h 

Cicle superior, 5è Sessions a l'aula Xerrades interactives, material lúdic 28 h 

3r ESO Sessions a l'aula Xerrades interactives, material lúdic 10 h 

Font: Informe d’educació per a la mobilitat sostenible (2009-2010). Lliçà d’Amunt. 

5.3.2. Activitats de difusió i promoció del transport públic 

La posada en funcionament del servei del transport urbà a Lliçà d’Amunt, l’any 1999, va 
propiciar la necessitat de fomentar i promocionar la utilització d’aquest servei entre la 
població. Des d’aleshores l’Ajuntament va apostar per engegar una línia d’actuació 
pedagògica orientada a difondre la mobilitat més sostenible, que complementa 
les activitats específiques d’educació viària pels escolars. 

El nombre d’alumnes participants ha anat creixent anualment. 
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Gràfic 29.   Alumnes participants en tallers i activitats de l’àrea de mobilitat i transport 

 
Font: Ajuntament de Lliçà d’Amunt – àrea de mobilitat i transport. 

 

 “Un dia amb el Transport Urbà” 

Així va néixer l’activitat “Un dia amb el Transport Urbà”, encaminada a donar a conèixer 
als infants les formes de mobilitat sostenible que hi ha a la ciutat, i concretament, a 
conèixer les oportunitats que proporcionava el nou servei de transport urbà. 

L’activitat es va posar en marxa amb alumnes de cursos de 3r i 4t l'any 2003, gràcies a 
la col·laboració de dues escoles de primària del municipi. L'activitat va ser presentada a 
les escoles per al curs 2003-2004 emmarcada dins el Programa d'Activitats Educatives 
(PAE), amb una molt bona acollida, i s’hi van adherir les tres escoles existents en aquell 
moment. 

Per tal de verificar si la proposta s'encaminava en la direcció desitjada, a finals del 2004 
es va fer una enquesta a tota la població escolaritzada del municipi, amb uns resultats 
molt significatius. Tots els cursos que havien participat en el taller “Un dia amb el 
Transport Urbà” tenien un grau de coneixement dels aspectes relacionats amb el 
transport urbà del municipi superior al 90%, mentre que el d’aquells que no havien portat 
a terme l'activitat solament arribava al 60%. 

 
Taula 15. Calendari de l’activitat “un dia amb el transport urbà” (curs 2010/2011) 

Data Horari Participants Nombre Acompanyants 

14-03 9.00-12.00 h. 6è a. 23 2 

23-03 9.00-12.00 h. 6è b. 22 2 

12-03 9.00-12.00 h. 6è b. 25 1 
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Data Horari Participants Nombre Acompanyants 

18-03 9.00-12.00 h. 6è a. 25 1 

17-05 9.00-12.00 h. 6è. 24 2 

07-03 9.00-12.00 h. 6è. 17 2 

08-03 9.00-12.00 h. 6è. 17 2 

Font: Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 

 

“El Transport Públic et porta més lluny” 

Per al curs 2004/2005 es va dissenyar un nou taller, “El Transport Públic et porta més 
lluny”, per als alumnes de 1r d'ESO, amb el propòsit de donar continuïtat a l’activitat ja 
engegada. 

Amb aquest taller es volia aprofundir en el coneixement de diferents transports públics i el 
domini dels seus entorns funcionals. Com indica el seu nom, aquest taller amplia el radi 
d'acció i dóna a conèixer les possibilitats que ofereix la integració tarifària, fent servir els 
autobusos urbans de Lliçà d'Amunt, de Granollers i els trens de rodalies. A la vegada, fa 
un gran incís en sensibilitzar els alumnes en el disseny per a tots, posant en evidència que 
tots tenim en algun moment o altre limitacions, ja siguin físiques, visuals, auditives, de 
comprensió, etc. i com podem interactuar per tal de millorar-ho. 

 

“Tens el teu BUS” – Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 

Paral·lelament a la resta d’activitats educatives de l’àmbit de la mobilitat segura i 
sostenible, l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt participa activament des de l’any 2000 en la 
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. 

Des de l’any 2005 es programen dues noves activitats encaminades a divulgar el servei i 
la imatge de Transports de Lliçà d’Amunt i els avantatges que aporta practicar i gaudir 
d’una mobilitat sostenible. 

L’activitat “Tens el teu BUS” va ser pensada per donar a conèixer la nova imatge 
corporativa que vestiria el transport urbà des de gener de 2006. Aquesta activitat 
consisteix en la construcció d’un autobús a partir d’una caixa de galetes recuperada. Es 
decora amb els colors i els distintius i la transformen en una reproducció caricaturesca 
d’un dels autobusos urbans del municipi.  

Aquesta activitats plàstica s’adreça als alumnes de 4t i 5è de primària. A la vegada es 
complementa amb els “Jocs de la Mobilitat”, a càrrec de l’Associació per a la Promoció del 
Transport Públic (PTP). Tot aquest paquet d’activitats es porta a terme anualment al 
carrer, durant quatre dies consecutius de la SMSS. 
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Taula 16. Calendari de l’activitat “tens el teu bus”(curs 2010/2011) 

Data Horari Participants Nombre Acompanyants 

23-09 8.30-12.20 h. 4t a. 25 0 

23-09 8.30-12.20 h. 4t b. 25 0 

23-09 8.30-12.50 h. 4t a. 25 0 

23-09 8.30-12.50 h. 4t b. 25 0 

23-09 8.30-12.50 h. 4t. 24 0 

23-09 8.30-12.20 h. 4t a. 23 0 

23-09 8.30-12.20 h. 4t b. 22 0 

Font: Ajuntament de Lliçà d’Amunt. 

 

“Al carrer, tots hi pintem” – Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 

L’activitat, “Al carrer, tots hi pintem” va néixer de la campanya institucional de la Setmana 
de la Mobilitat Sostenible i Segura de l’any 2005, i s’ha anat transformant al llarg 
d’aquests anys. En aquesta activitat la mainada expressa els seus coneixements en 
matèria de mobilitat sostenible a través del dibuix sobre el paper. 

Aquesta activitats plàstica s’adreça als alumnes de 4t i 5è de primària. A la vegada es 
veuen complementa amb els “Jocs de la Mobilitat” (PTP). Tot aquest paquet d’activitats es 
porta a terme anualment al carrer, durant quatre dies consecutius de la SMSS. 

“Ple de la Mobilitat” – Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 

Des de l’any 2008 s’ha incorporat el “Ple de la Mobilitat”, activitat per a alumnes de 6è 
que també neix de la campanya institucional de la Setmana. Vista la bona acollida per 
part de les escoles s’ha adaptat a les pròpies necessitats i s’ha incorporat l’activitat en el 
PAE 2009/2010. 

En aquest projecte educatiu de mobilitat sostenible, que va des de 4t de primària fins a 
1r d’ESO, hi participen anualment prop de 600 alumnes dels diferents centres educatius 
del municipi. La principal clau de l’èxit d’aquest projecte ha estat la validació i impuls que 
han donat els successius governs municipals des del seu inici, apostant per una línia de 
treball contínua i de futur. 
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6.  DIAGNOSI DE L’ACCIDENTALITAT 

Resumint els resultats de l’anàlisi de l’accidentalitat a Lliçà d’Amunt, s’observa que: 

• El nombre d’accidents amb víctimes ha disminuït un 9,7% el darrer any (31 l’any 2009 
a 28 l’any 2010). Globalment s’observa una reducció del 6,7% entre 2007 i 2010. 
Paral·lelament la població i el parc de vehicles han incrementat durant el període.  

• L’any 2009 es registraren 2,2 accidents amb víctimes/1.000 habitants, igual a la 
mitjana catalana. L’índex de l’any 2010 és de 2,0 accidents/1.000 habitants. 

• El decreixement de l’accidentalitat s’ha traduït en una disminució de la lesivitat de les 
víctimes, passant de 10 accidents greus l’any 2009 a 5 l’any 2010. No s’han registrat 
accidents mortals en el període 2008-2010.  

• Els accidents més freqüents al llarg dels tres anys estudiats són la col·lisió frontolateral 
entre vehicles (21,1%) i les sortides de via (20,0%). També destaca l’alt percentatge 
de caigudes a la via (13,7%).  

• Els turismes representen gairebé el 47% dels vehicles implicats en accidents mentre 
que els vehicles de dues rodes tenen una representació propera al 30%.  

• La taxa de motorització de turismes i motocicletes de Lliçà d’Amunt és superior a la de 
la resta del Vallès Occidental i de Catalunya, condicionada per l’estructura urbana del 
municipi.  

• A Lliçà d’Amunt la utilització del vehicle privat per als desplaçament interns representa 
el 35% dels desplaçaments els dies feiners. En els viatges externs aquest percentatge 
augmenta fins al 81% els dies feiners i un 91% els festius.  

• L’índex d’efectius policials, amb 1,8 policies/1.000 habitants, és lleugerament inferior al 
de la mitjana de municipis del seu grup de població (1,9) però lleugerament superior 
respecte de la mitjana de tot Catalunya - municipis amb dotació de PL- (1,7 
policies/1.000 habitants).  

• El municipi disposa d’un Pla continu de campanyes de control. Al llarg de l’any 2010 
s’han realitzat campanyes de control d’alcoholèmia, velocitats i sistemes de retenció 
amb resultats positius. 

• De les prop de 1.977 denúncies imposades el 2009, la causa de més del 60% va ser 
infraccions d’estacionament mentre que el 30% van ser per infraccions en moviment. 

• La Policia Local desenvolupa activitats anuals d’educació per a la mobilitat segura, que 
abasta els nivells de primària i secundària, amb resultats molt satisfactoris. 
Complementàriament es realitzen diverses activitats de difusió del transport públic.  

• La senyalització vertical de la xarxa viària del municipi és generalment completa i té 
bon manteniment. L’estat de la senyalització horitzontal és irregular segons els barris 
del municipi i molt escassa en les urbanitzacions. 





Pla local de seguretat viària 
Lliçà d’Amunt 

 

59 

7.  PUNTS I TRAMS DE CONCENTRACIÓ D’ACCIDENTS 

La diagnosi de la distribució dels accidents amb víctimes a Lliçà d’Amunt s’ha dut a terme 
localitzant en un SIG la totalitat d’accidents amb víctimes succeïts entre els anys 2007 i 
2010, tal i com mostra el plànol 1. Un 14% dels accidents no es van poder grafiar a causa 
de la manca de detall en la localització. 

L’anàlisi de les dades associades al SIG permet extreure cartografia complementària que 
mostra la distribució dels accidents per any (plànol 2), les víctimes associades i la seva 
lesivitat (plànol 3) i la tipologia d’accidents (plànol 4). 

Amb aquesta distribució es localitzen gràficament aquells indrets que concentren la major 
accidentalitat i la major lesivitat de les víctimes. Aquesta selecció es va confrontar amb els 
responsables municipals de Lliçà d’Amunt per tal de recollir les observacions que se’n 
poguessin derivar, evitant actuar en indrets que ja disposin d’un projecte municipal de 
millora o on s’hagi actuat recentment. Alhora es van afegir indrets que tot i no registrar 
una elevada accidentalitat es perceben amb sensació d’inseguretat. 

D’aquesta tasca s’ha consensuat l’estudi prioritari d’un total de 2 trams de concentració 
d’accidents (TCA) i 2 punts (PCA). Aquests indrets s’especifiquen a continuació i es grafien 
en el plànol 5. S’ha fet un reconeixement in situ de cadascun d’ells per tal de conèixer de 
primera mà les condicions del lloc i si s’ha dut a terme alguna actuació prèvia a l’anàlisi. El 
capítol 9 presenta una sèrie de actuacions per a millorar la seguretat viària d’aquests 
indrets. 

 
Taula 17.  Localització dels trams i punts de concentració d’accidents. 

Localització 
Accidents amb víctimes N. de víctimes 

2007 2008 2009 2010 Total Morts Ferits 
greus 

Ferits 
lleus Total 

TCA 1. Carrer Anselm Clavé, entre 
carrer de la Fàbrica i carrer 
Formentera  

8 6 8 9 31 0 8 28 36 

TCA 2.Carretera de Granollers (BV-
1432)  1 2 1 0 4 0 2 2 4 

PCA 1. Carrer Francesc Macià, 
cruïlla amb camí de la Serra de Ca 
l’Esteper 

3 1 0 1 5 0 1 7 8 

PCA 2. C-1451b, entre BV-1602 i 
carrer Passerell (*) 0 1 0 0 1 0 1 0 1 

Total TCA i PCA 12 10 9 10 41 0 12 37 49 

Total anual 30 34 31 28 123 1 30 132 163 

% accidents en TCA i PCA / total  40% 29% 29% 36% 33% 0% 40% 28% 30% 

Font: Policia Local de Lliçà d’Amunt. 
* Indret amb sensació d’inseguretat 
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Els punts d’anàlisi comprenen el 33% dels accidents del període i el 40% de les víctimes 
amb major gravetat. Les actuacions en aquests indrets comportaran un efecte significatiu 
en la reducció de l’accidentalitat municipal, tot i que cal considerar l’elevada dispersió que 
mostra l’accidentalitat al municipi a causa de la seva estructura urbanística. 

Alguns dels indrets s’han inclòs per la seva percepció com a punts d’inseguretat per part 
dels usuaris, tot i no concentrar elevada accidentalitat. Així mateix es presenten 
actuacions per a millorar la seguretat en tres àrees escolars i els itineraris de camí a 
l’escola. L’anàlisi d’aquests indrets es mostra en el capítol corresponent a àrees escolars. 
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8.  OBJECTIUS DEL PLA 

El Pla de Seguretat Viària 2008-2010 elaborat pel Servei Català de Trànsit establia unes 
línies estratègiques d’actuació d’acord amb l’objectiu fonamental de reducció de 
sinistralitat viària fins al 50% de les registrades l’any 2000. 

• Lluita contra les velocitats excessives i inadequades per l’estreta relació existent entre 
velocitat i risc i la severitat dels accidents amb 3 objectius clars: 

o Reduir el nombre d’accidents, però també el nombre de denúncies per excés de 
velocitat; 

o Fermesa contra tots aquells infractors que condueixen amb velocitat excessiva; i 

o Evitar accidents per excés de velocitat. 

• Promoció de la cooperació amb els ens locals i les diputacions. L’elaboració de plans 
locals i l’establiment de convenis per a l’establiment de mesures de control i la 
prestació de serveis conjunts. 

• La combinació de criteris ambientals amb altres polítiques més característiques de 
l’àmbit de la seguretat viària i la mobilitat (canvi modal, establiment de carrils bus, 
etc.) que comporten beneficis ambientals i, alhora, permeten una reducció de 
l’accidentalitat i una mobilitat sostenible més segura. 

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

Amb aquest marc general s’estableix el següent objectiu del Pla Local de Seguretat Viària, 
donant compliment als objectius marcats pel Servei Català de Trànsit per tal de reduir 
l’accidentalitat en zona urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ajuntament defineix com a objectius fonamentals del Pla Local de 
Seguretat Viària de Lliçà d’Amunt, 2012-2015 , una reducció del 25% en el 
nombre d’accidents amb víctimes i en el nombre de víctimes l’any 2015 
respecte de l’any 2010. 

OBJECTIU DEL PLA LOCAL DE SEGURETAT VIÀRIA 
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Aquest objectiu suposa assolir la següent tendència decreixent en el volum d’accidents del 
municipi, durant el període del Pla. 

 

 
 

30
34

31
28

37

42 42 42

21

32

0

10

20

30

40

50

60

70

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolució del n. d'accidents amb víctimes Evolució del n. de víctimes

Objectiu n. accidents amb víctimes Objectiu n. de víctimes

PSV 2012 - 2015



Pla local de seguretat viària 
Lliçà d’Amunt 

 

63 

9.  ACTUACIONS DEL PLA 

Els estudis i estadístiques que elaboren els organismes responsables de la gestió del 
trànsit confirmen l’accidentalitat com un problema complex on intervenen multitud de 
factors. La necessitat d’estructurar el problema redueix aquests factors a quatre: la 
persona, el vehicle, la via i la gestió de la mobilitat que es fa en cada cas. 

Per a solucionar el problema, reconeixent la seva complexitat, cal utilitzar tots els recursos 
i mesures a disposició. Cal assumir la idea que, en seguretat viària els efectes d’una 
actuació es poden valorar en termes numèrics però que cap mesura, per petit que sigui 
l’efecte, és menyspreable. 

En l’àmbit local aquesta idea és fonamental perquè es té un contacte directe i molt 
immediat amb els problemes i les seves conseqüències. En l’àmbit municipal és encara 
més fàcil comprovar com mesures de poca envergadura econòmica resulten en beneficis 
ben percebuts pels ciutadans. Així, a l’hora de plantejar solucions s’han de considerar 
totes les mesures a l’abast, les més costoses i també les més simples; les més concretes i 
les que tenen a veure amb la percepció o el comportament del conductor. Totes elles són 
part d’aquest fenomen complex que és l’accidentalitat en el trànsit.  

9.1.  MESURES ESTRATÈGIQUES 

9.1.1. Mesures físiques i de gestió 

1.  Jerarquitzar la xarxa viària (bàsica, local i residencial) que permeti l’atribució 
de diferents funcions a cadascuna i definir possibles “Zones 30”. Les mesures que es 
puguin plantejar dependran també d’aquesta funció dins de la xarxa. Resulta 
especialment important garantir la seguretat dels més febles (els vianants). 

La xarxa bàsica de Lliçà d’Amunt està força ben definida però en molts punts i trams 
ofereix condicions insuficients per als vianants, amb trams sense voreres o interseccions 
sense passos de vianants. Aquests problemes es tracten en molts apartats del present 
document però sobretot al 9.3 i a les quatre fitxes.  

2.  Cal establir com a criteri habitual la regulació amb semàfor o l’establiment de 
refugis físics als passos de vianants per a creuar les vies bàsiques. 

A Lliçà d’Amunt caldria aplicar aquest criteri a les travesseres de les carreteres BV-1602, 
BV-1432 i C-1415b (vegeu les fitxes T1, T2 i P2). A la resta de vies bàsiques el volum de 
trànsit és significativament inferior i només cal aplicar el criteri de forma molt puntual.  

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



Pla local de seguretat viària 
Lliçà d’Amunt 

 

64 

En l’apartat següent s’establiran criteris per l’establiment d’una petita zona per a vianants 
al nucli antic de Lliçà d’Amunt. A la resta del municipi resulta més interessant l’establiment 
de carrers compartits amb prioritat invertida. L’apartat 9.4 en presenta alguns dels criteris 
generals i, sobretot, un exemple concret de com es pot pacificar les urbanitzacions 
d’aquesta manera amb un cost raonable.  

4.  Reforçar amb mesures físiques l’acció contra l’estacionament indegut per tal de 
millorar la visibilitat i seguretat en passos de vianants amb deficiències o amb un nivell 
superior de risc. Eliminar l’aparcament de cotxes o substituir-lo per 
aparcament de motos i/o bicicletes on l’estacionament perjudica la visibilitat. 

A Lliçà d’Amunt és important trobar solucions econòmiques per a millorar la visibilitat en 
interseccions, tenint en compte l’extensió de la xarxa viària i de l’elevat nombre de cruïlles 
existents. Una mesura especialment apte per a Lliçà d’Amunt és l’eliminació de places 
d’aparcament a prop dels passos de vianants perquè no manquen places d’aparcament a 
la via pública. Puntualment cal establir orelles. 

5.  Completar la xarxa bàsica de carrils de bicicleta. 

Actualment no existeix a Lliçà d’Amunt cap carril de bicicletes però si alguns vials 
segregats de la calçada que els ciclistes comparteixen amb els vianants. Es considera 
important millorar les connexions entre els nuclis amb més vials d’aquest tipus. També es 
considera important recuperar i millorar l’estat dels camins de terra existents que poden 
servir per a millorar la comunicació a peu i amb bicicleta entre les diferents 
urbanitzacions. En l’apartat 9.3 es presenten algunes de les corresponents propostes.  

6.  Millorar el disseny i l’ordenació del trànsit a les rotondes urbanes. 

Vegeu apartat 9.6 més endavant. 

7.  Actuar sobre els punts i trams de concentració d’accidents i millorar el disseny 
i l’ordenació del trànsit a les interseccions més conflictives per tal de reduir el 
nombre d’accidents en aquests indrets. 

Vegeu fitxes de mesures específiques més endavant (apartat 9.8). 

8.  Mantenir actualitzada la base de dades d’accidents amb víctimes per assolir un 
sistema de gestió àgil i que permeti l’anàlisi més completa possible dels accidents 
registrats.  

Actualment aquesta tasca ja s’està realitzant per tal de poder transmetre la informació 
dels accidents al programa SIDAT. S’aconsella que la base de dades municipal inclogui un 
nombre mínim de camps, tal com segueix: 
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9.  Crear la figura d’un Responsable del Pla local de seguretat viària de Lliçà 
d’Amunt dins de l’Ajuntament amb la formació necessària i contínua en aquest tema. 

9.1.2. Controls 

10.  Mantenir el Pla municipal de controls preventius. 

Cal incidir en la necessitat de mostrar que l’acció controladora és constant al llarg de 
l’any. Lliçà d’Amunt mostra ja en l’actualitat una tasca organitzada i consolidada en 
aquests aspectes. 

Es remarca la importància de fer un seguiment dels resultats obtinguts en els controls, 
del nombre de proves realitzades i del percentatge d’infractors. Aquest seguiment ha de 
servir per a planificar actuacions, ja siguin disciplinàries, d’ordenació o en estratègies 
diverses per combatre la indisciplina. 

Per donar suport en aquest objectiu seria molt adient que Lliçà disposés d’equips de 
control de velocitat amb major continuïtat al llarg de l’any. 

11.  Mantenir o augmentar el nombre de denúncies per infraccions en 
moviment sobre el total de denúncies 

L’any 2010 les denúncies per infraccions en moviment han representat entorn del 30% 
del total. Cal mantenir aquesta tasca sancionadora per infraccions en moviment o 
augmentar-la.  

12.  Mantenir o augmentar la recaptació efectiva de les sancions imposades. 

L’any 2010 la recaptació efectiva de sancions va ser de prop del 52%. Cal mantenir o 
augmentar aquest percentatge de recaptació. 

9.1.3. Educació per a la mobilitat segura 

13.  Mantenir o augmentar la bona difusió actual i el nivell de satisfacció dels 
centres participants. 

ID de l'accident Nombre de víctimes mortals Tipologia d'accidents

Data Nombre de víctimes greus Causa probable de l’accident

Hora Nombre de víctimes lleus Vehicles implicats en 
l'accident

Edat i sexe de les víctimes Localització de l’accident 
(carrer 1, n., carrer 2)
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Aquest camp mostra un grau d’implantació important i queda estructurat dins el programa 
d’activitats educatives. 

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

 

9.2.  PACIFICAR EL CENTRE 

Gairebé totes les ciutats i poblacions de Catalunya tenen un nucli central més o menys 
gran amb predomini de carrers estrets (amb menys de 7 m d’amplada) on resulta 
impossible mantenir un carril de circulació i al mateix temps disposar de dues voreres 
d’amplada acceptable. Per tant, caldrà adoptar dissenys alternatius establint carrers de 
vianants o carrers amb paviment únic i prioritat per als vianants.  

Aquest també és el cas de Lliçà d’Amunt, encara que el nucli antic amb carrers estrets és 
molt petit. Consisteix d’una estreta franja al costat oest del carrer Anselm Clavé entre la 
riera i l’església. Fora d’aquesta zona gairebé no hi ha carrers amb menys de 7 m 
d’amplada (vegeu el plànol 8).  

 
Carrers del centre de Lliçà d’Amunt 

  

Imatge 43.  Carrer Major, intersecció amb carrer 
Mossèn Blancafort. Els carrers són molt estrets i la 
visibilitat a la intersecció és pràcticament nul·la.  

Imatge 44.  Carrer Sagrera a prop de l’església. 
Fins i tot als carrers més estrets i amb pitjor 
visibilitat es permet l’accés de vehicles motoritzats. 
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Imatge 45.  Carrer Major a prop del carrer Sant 
Julià. Per a solucionar la mala visibilitat s’ha 
instal·lat un mirall però no té un bon manteniment.  

Imatge 46.  Plaça de la Font. L’únic vial del nucli 
antic que s’ha reformat amb jardineres, bancs, etc. 
perquè resulti més agradable per als vianants.   
 

Per a la configuració dels carrers estrets amb prioritat invertida existeixen dues 
alternatives: 

• Els carrers estrets es poden convertir en carrers per a vianants als quals només 
podran accedir amb cotxe aquells veïns que disposin de gual. Als carrers més 
comercials es permet, a més a més, l’accés de vehicles de repartiment durant hores 
determinades.  

• Una altra possibilitat és configurar-los com a carrers compartits amb preferència 
per als vianants. Perquè funcioni aquesta preferència serà imprescindible reduir al 
mínim el trànsit motoritzat. Els carrers compartits no poden, conseqüentment, servir 
com a vies d’accés a les carreteres o a zones d’aparcament de rotació. Tampoc poden 
servir per a creuar el centre de banda a banda.  

Mentre l’última opció facilita l’accés dels vehicles motoritzats al centre, la primera és més 
segura. Crea molts menys conflictes entre els diferents usuaris de la via pública i permet 
un millor ús cívic dels carrers amb establiment de terrasses, etc. És convenient recordar 
que generalment resulta més fàcil i econòmic establir carrers de vianants i no pas carrers 
compartits amb prioritat invertida. Els del primer tipus (i en un primer moment) només 
necessiten l’establiment de pilones a les entrades per assegurar el seu estatus com a 
carrers de vianants, però els del segon tipus comporten generalment una despesa 
important per a pilones, jardineres, etc. que impedeixin al llarg del carrer que 
l’estacionament irregular dificulti el pas dels vianants. 

La reduïda extensió de la zona central amb carrers estrets a Lliçà d’Amunt permet ser 
molt radical a l’hora de pacificar-la i optar per només carrers de vianants i no pas 
carrers compartits amb preferència per als vianants. Implica que només podran 
accedir amb cotxe aquells veïns que disposin de gual i, excepcionalment, alguns vehicles 
de repartiment. La mesura no significa cap molèstia per al trànsit motoritzat perquè els 
petits carrers afectats no tenen cap importància per a aquest trànsit. En canvi millorarà 
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significativament l’atractiu i la seguretat per als vianants. El trànsit motoritzat al nucli antic 
és actualment molt reduït però l’estretor i la sinuositat dels carrers impedeixen una bona 
visibilitat i provoquen sovint situacions desagradables on els vianants i els vehicles es 
troben sobtadament.  

 
Gràfic 30.   Nucli antic sense accés per al trànsit motoritzat 
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9.3.  CONNEXIONS ENTRE NUCLIS A PEU I EN BICICLETA  

La majoria dels desplaçaments entre els diferents nuclis del municipi de Lliçà d’Amunt 
s’efectuen actualment amb cotxe però també hi ha un nombre important d’usuaris de les 
tres línies d’autobús urbà (vegeu l’apartat 4.1). Una alternativa per a aquests dos mitjans 
de transport seria desplaçar-se a peu o amb bicicleta. Són mitjans més sostenibles, 
provoquen menys perill i són més assequibles per a una part més gran de la població que 
no pas el vehicle particular. 

Això no obstant, les distàncies entre les diferents urbanitzacions de Lliçà d’Amunt i, 
sobretot, la complicada topografia del municipi redueix molt la importància que 
potencialment poden tenir els desplaçaments a peu i amb bicicleta. Es considera 
important seguir apostant per l’autobús urbà com a principal alternativa al vehicle 
particular però aquesta no pot ser l’única. La impossibilitat econòmica d’oferir un servei 
d’autobús complet amb bona freqüència i a tota hora i amb parades arreu aconsella 
completar-lo amb una millora de les condicions per als desplaçaments a peu, tant dins els 
diferents nuclis com entre ells.  

Mentre que els desplaçaments interns als nuclis es tracten en altres apartats del pla (com 
el 9.2, 9.4, 9.7 i les fitxes del 9.8), el present apartat presenta algunes propostes per a 
potenciar i millorar les connexions a peu i amb bicicleta entre les diferents urbanitzacions.  

Els usuaris disposen actualment de dos tipus de connexions entre nuclis. Per una banda, 
alguns dels carrers/carreteres principals que serveixen per a la comunicació amb cotxe 
entre les urbanitzacions disposen de voreres o d’un camí segregat per als vianants. És per 
exemple el cas de la carretera Palaudàries entre Can Roure i Can Rovira, en alguns trams 
de la B-1602 entre el centre, Ca l’Oliveres i la Cruïlla i de tot l’eix carrer Francesc Macià – 
Camí de la Serra de Ca l’Esteper. En altres vies principals no existeix cap espai d’aquest 
tipus i els vianants han de transitar per la cuneta.  
 

Vials segregats als carrers/carreteres que comuniquen els diferents nuclis urbans del municipi 

  

Imatge 47.  Carrer Anselm Clavé entre Ca l’Oliveres 
i La Cruïlla. Una franja verda separa la calçada d’un 
ample camí asfaltat per a vianants i ciclistes. 

Imatge 48.  Carrer Francesc Macià entre Sant 
Baldiri i la variant del Camí de la Serra. En un del 
costats hi ha una vorera molt recent.  
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Imatge 49.  Carretera Palaudàries. Un camí 
adjacent a la carretera, però segregat d’aquesta per 
una tanca de fusta, permet la connexió a peu i amb 
bicicleta entre Can Roure/Palaudalba i Can Rovira.   

Imatge 50.  Camí de la Serra de Ca l’Esteper. Un 
camí segregat de la calçada per una estreta franja 
verda comunica la urbanització amb un camí que 
porta cap al centre de Lliçà d’Amunt. 

 

Per una altra banda hi ha al municipi un nombre important de camins de terra que sovint 
ofereixen connexions atractives i molt directes entre els diferents nuclis. Per exemple, 
aquest és el cas del carrer d’en Bosc i la seva continuació (que rep el nom camí Antic de 
Caldes de Montbui), que connecta el centre de Lliçà d’Amunt amb Pineda Feu i Can Farell. 
Un altre camí afluent del carrer d’en Bosc connecta el centre amb Ca l’Artigues.  

Dos camins curts però cabdals per al trànsit a peu i amb bicicleta són el camí Can Cuscó 
entre Can Salgot i Pineda del Vallès i el camí que connecta el carrer Antoni Gaudí de Ca 
l’Esteper amb el carrer Ribera d’Ebre de Ca l’Artigues. Funcionen com a dreceres que 
connecten les urbanitzacions esmentades molt més directament que els itineraris 
alternatius i, a més a més, passen per carrers més insegurs i menys atractius.  

Altres camins importants són els camins que interconnecten les urbanitzacions Pineda del 
Vallès, Can Roure, Can Rovira i Palaudalba. En el plànol 10 es poden veure tots aquests 
camins i alguns altres. Totes les connexions indicades ja existeixen i moltes d’elles formen 
part del PR-32 (Pla del Rieral) o el PR-34 (Palaudàries).  
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Camins entre les urbanitzacions de Lliçà d’Amunt 

  

Imatge 51.  Inici del camí que surt des del carrer 
d’en Bosc i porta cap a Ca l’Artigues.  

Imatge 52.  L’altre extrem del mateix camí a la 
intersecció entre els carrers Empordà i ca l’Artigues. 

  

Imatge 53.  Carrer d’en Bosc a prop de l’església. 
Molts dels camins més importants per a la connexió 
amb les urbanitzacions surten d’aquest carrer.  

Imatge 54.  Un d’aquests camins és el camí Antic 
de Caldes de Montbui que connecta el centre amb 
Pineda Feu i Can Farell.  

  

Imatge 55.  Extrem sud del camí que comunica el 
carrer Antoni Gaudí a Ca l’Esteper amb el carrer 
Ribera d’Ebre a Ca l’Artigues.   

Imatge 56.  L’altre extrem del mateix camí. Caldria 
consolidar tot el camí i, sobretot, millorar la 
connexió amb el carrer Ribera d’Ebre.  
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Imatge 57.  Camí de la Serra de Ca l’Esteper. Un 
senyal indica l’inici d’un camí que porta cap a 
l’església al centre de Lliçà d’Amunt. 

Imatge 58.  El mateix camí un centenar de metres 
més endavant. Una tanca talla el camí, que tal i 
com indica un senyal és particular.  

  

Imatge 59.  Un ample camí, que no sempre està en 
molt bon estat, connecta Pineda del Vallès amb Can 
Rovira. A la dreta surt un camí que comunica amb 
Can Roure.    

Imatge 60.  El camí que comunica amb Can Roure 
és atractiu però té trams en molt mal estat.   
 
 

  

Imatge 61.  Del camí entre Pineda del Vallès i Can 
Rovira surt un altre camí que connecta amb 
Palaudalba. El camí es troba en molt bon estat i és 
utilitzat per molts ciclistes.    

Imatge 62.  El camí Can Cuscó ofereix un excel·lent 
connexió per a vianants i ciclistes entre Can Salgot i 
Pineda del Vallès.  
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Imatge 63.  Un camí que travessa el Parc del Tenes 
comunica el centre de Lliçà d’Amunt amb Can 
Xicota.     

Imatge 64.  Molts dels camins que millor 
comuniquen els diferents nuclis urbans formen part 
del PR-C32 i del PR-C34.   

9.3.1. Actuacions als carrers/carreteres entre nuclis 

Dins de pocs mesos acabaran les obres de prolongació del passeig Sant Valerià entre Can 
Salgot i Pineda del Vallès. Hi haurà vorera, com a mínim, en un dels dos costats durant 
tot el seu recorregut i per tant es facilitarà la comunicació a peu entre aquests dos nuclis. 
També es fan obres per a construir una vorera al costat nord del camí de la Pineda, entre 
el Camí de la Serra de Ca l’Esteper i el carrer Marià Fortuny, on comença la zona urbana 
de Ca l’Esteper i Can Salgot. Hi haurà vorera a tot l’itinerari entre el centre i Can Salgot. 

Un altre vial interurbà on convindria establir un espai segregat per als vianants 
i els ciclistes és la C-1415b entre Can Farell i El Pinar. En principi es veu factible 
establir un camí d’aquest tipus al costat nord de la carretera, segregat per una zona verda 
d’amplada variable segons el lloc del tram.  

S’haurien d’efectuar actuacions semblants al carrer Felip Pedrell a Pineda del 
Vallès i entre el carrer Urgell a Can Costa i el carrer Juli Garreta a Pineda del 
Vallès. En el primer cas fóra més convenient establir vorera i no pas un vial segregat.  

A Can Rovira caldria complementar l’actual camí segregat entre carrer Segre i 
carrer Pollancre amb una connexió cap al carrer Creu de Baduell. 

Una altra actuació important és establir passos de vianants als nusos entre 
carrers/carreteres amb vorera/camí segregat. Ja existeix un pas d’aquest tipus a l’extrem 
nord de la variant del camí de la Serra (abans la rotonda). Es considera prioritari establir 
un pas de vianants per a comunicar les voreres/camins segregats dels tres 
ramals de la intersecció entre carrer Francesc Macià, camí de la Pineda i camí 
de la Serra de Ca l’Esteper (vegeu la fitxa P1).  
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Imatge 65.  La prolongació del passeig Sant Valerià 
permet connectar Can Salgot amb Pineda del Vallès 
tant per al trànsit motoritzat com per als vianants i 
els ciclistes.     

Imatge 66.  Actualment hi ha obres per a fer una 
nova vorera al camí de la Pineda entre el camí de la 
Serra de Ca l’Esteper i el carrer Marià Fortuny ja 
dins la zona urbana de Ca l’Esteper i Can Salgot.  

  

Imatge 67.  C-1415b entre El Pinar i Can Farell. 
Convindria establir un camí segregat al costat nord 
de la carretera per a facilitar la comunicació de 
vianants i ciclistes entre els dos nuclis.  
 

Imatge 68.  Intersecció entre carrer Francesc 
Macià, camí de la Pineda i camí de la Serra de Ca 
l’Esteper. Manca una vorera per a comunicar la 
vorera amb el camí segregat existent al costat 
contrari.  

 

Com a norma general, en els trams interurbans es recomana que les voreres i els camins 
que es construeixen al costat de carrers/carreteres siguin d’ús compartit per a 
vianants i ciclistes amb preferència per al més feble (el vianant); el volum de trànsit 
fora dels nuclis urbans difícilment serà tan elevat com per a causar problemes de 
convivència entre els dos grups. També es recomana que sempre es plantegi algun tipus 
de segregació física amb la calçada (a les voreres una vorada, als camins una tanca o 
una franja verda de separació).  
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9.3.2. Actuacions als camins entre nuclis 

Comú per als camins és que gairebé tots tenen punts o trams en males condicions 
on convindria millorar el paviment. En general es recomana usar terra 
compactada i, només excepcionalment en trams amb molt pendent i greus problemes 
d’erosió, formigonar o asfaltar algun tram; els camins d’asfalt o formigó es converteixen 
fàcilment en un espècie de carreteres on entren cotxes a massa velocitat.  

Per la mateixa raó seria convenient senyalitzar la prioritat de vianants/ciclistes en 
alguns camins amb trams asfaltats com per exemple el carrer d’en Bosc i el camí Antic de 
Caldes de Montbui. Fins i tot puntualment podria ser necessari establir mesures per a 
limitar l’accés de vehicles motoritzats o per a pacificar el trànsit motoritzat.  

Un camí interessant surt del carrer d’en Bosc i connecta amb Ca l’Esteper però el seu 
itinerari natural passa per un camí particular tancat amb cadenes. Convindria arribar a 
un acord amb el propietari que permeti l’ús del camí per vianants i ciclistes.  

També cal arribar a un acord amb els propietaris del terreny particular per on passa un 
tram del camí que connecta el carrer Antoni Gaudí amb el carrer Ribera d’Ebre. A més a 
més caldria establir una rampa d’accés al carrer Ribera d’Ebre – actualment l’accés 
és per una escala en molt mal estat.  

Una disfunció per a moltes de les connexions és la manca de senyalització o la 
senyalització exclusivament dirigida a l’ús dels camins per a oci i no pas com a vies de 
comunicació entre urbanitzacions. Caldria millorar aquest aspecte amb senyalització a 
l’inici dels camins i a les urbanitzacions i també a tots els punts claus entremig. 
La senyalització ha d’especificar amb quines urbanitzacions i carrers comuniquen.  

 

  

Imatge 69.  Carrer Roselles a Can Roure. Inici del 
camí que comunica aquesta urbanització amb Can 
Rovira i Pineda del Vallès. No existeix actualment 
cap senyalització informativa al respecte.      

Imatge 70.  Cruïlla dels camins entre Can Roure, 
Pineda del Vallès i Can Rovira. A la senyalització no 
hi ha cap referència d’aquestes urbanitzacions. 
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9.4.  CONDICIONS GENERALS D’ORDENACIÓ D’URBANITZACIONS 

La gran majoria de la població de Lliçà d’Amunt viu repartida entre les múltiples 
urbanitzacions disperses per gairebé tot el terme municipal. Els trets característics de 
totes les urbanitzacions són molt semblants com també ho són els problemes que 
ocasionen per a la mobilitat i la seguretat viària. Les característiques principals són les 
següents: 

• Són nuclis dispersos que ocupen molt d’espai, tenint en compte la seva població, i 
sovint disposen de grans zones buides encara sense urbanitzar. 

• La topografia és generalment força adversa i els carrers sovint tenen pendents molt 
accentuats i en alguns casos traçats sinuosos. 

• La gran majoria dels carrers veïnals tenen una amplada total aproximada de 8 m, 
repartida entre dues voreres d’1 m i una calçada de 6 m. Tant la calçada com les 
voreres dels eixos principals acostumen a ser una mica més amples (vegeu els plànols 
6-8).  

• En general, la urbanització de la via pública és força precària i presenta voreres en mal 
estat i fanals, senyals i pals de subministrament ubicats de forma aleatòria, sense cap 
criteri clar (i queden impracticables les ja per si estretes voreres). Els guals dels 
habitatges converteixen sovint les voreres en una espècie de muntanya russa. Són 
freqüents els trama sense vorera, amb voreres sense pavimentar o amb el paviment 
en mal estat. També l’asfalt de les calçades està sovint en mal estat.  

• Les interseccions sovint estan mal resoltes, amb manca de visibilitat o grans quantitats 
d’espai mort que incita els conductors a realitzar els girs a massa velocitat i dificulta 
els encreuaments dels vianants. També hi ha un bon nombre d’interseccions on 
alguns dels ramals tenen pendents molt pronunciats que dificulten les maniobres dels 
conductors.  

• La senyalització horitzontal és molt irregular i a vegades inexistent. La dotació de 
passos de vianants és molt deficient mentre en general hi ha una bona senyalització 
horitzontal de l’espai d’aparcament. Gairebé sempre manca senyalització horitzontal 
entre els dos sentits de circulació i a vegades també de les preferències a les 
interseccions. S’observa amb freqüència pintura en mal estat, amb estops o passos de 
vianants gairebé invisibles.  

• La senyalització vertical és generalment molt completa a prop dels eixos principals 
però insuficient en algunes interseccions entre carrers secundaris. Hi ha un bon 
nombre d’interseccions sense cap tipus de senyalització (ni vertical ni horitzontal) de 
les preferències. 

• Molts dels carrers de les urbanitzacions són força llargs i permeten velocitats 
excessives. Per a reduir les velocitats s’ha instal·lat gran quantitat de reductors 
verticals (passos elevats, bandes rugoses d’avís, bandes reductors, coixins berlinesos, 
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etc.) però sovint s’ha fet en punts amb forts pendents on les normatives actuals 
prohibeixen establir reductors verticals. No s’usen reductors horitzontals (xicanes).  

 

  

Imatge 71.  Carrer Garrotxa a Ca l’Artigues. Aspecte 
típic de les urbanitzacions amb carrers llargs i 
rectes i amb continus canvis de rasant. Les voreres 
són estretes i impracticables per la mala ubicació de 
fanals, senyals i pals de subministrament.  
 

Imatge 72.  Carrer Can Farell a la urbanització del 
mateix nom. Carrer llarg amb força pendent que 
incita velocitats excessives. Manquen passos de 
vianants i senyalització horitzontal entre els dos 
sentits de circulació. Una de les voreres és molt 
estreta i l’altra mal pavimentada. 

 

En l’apartat 4.3 hi ha una gran selecció de fotos de les disfuncions esmentades a les 
diferents urbanitzacions. A continuació s’estudia amb més detall la urbanització Can 
Salgot i es presenta una proposta de nova ordenació, amb l’objectiu que pugui servir de 
model per a la resta d’urbanitzacions.  

9.4.1. Nova ordenació a la urbanització Can Salgot 

La jerarquització de la xarxa viària de Can Salgot és molt senzilla. Tota la urbanització es 
vertebra amb l’eix carrer Ramon Llull – passeig Sant Valerià i amb el passeig Can Salgot, 
que es bifurca des del passeig Sant Valerià. Aquests vials absorbeixen pràcticament tot el 
trànsit de connexió amb altres urbanitzacions. Tenen una amplada d’uns 12 m repartits 
entre dos carrils de circulació de 3 m, un carril d’aparcament de 2 m i dues voreres de 2 
m cada una.  

Gairebé tota la resta de carrers té 8 m d’amplada, repartits entre una calçada de 6 m i 
dues voreres d’1 m cada una. Aproximadament la meitat d’aquests carrers són de doble 
sentit de circulació mentre que l’altra meitat té sentit únic i aprofita l’espai sobrant per a 
senyalitzar un carril d’aparcament.  

En general, el repartiment d’espai als eixos principals és acceptable. Amb voreres de 2 m 
els vianants tenen, en principi, espai suficient, si no fos per l’elevat nombre de senyals, 
fanals i pals de subministrament que hi ha a les voreres sovint ubicats enmig. A mig 
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termini cal reubicar tots aquests elements assegurant una amplada útil de les 
voreres com a mínim d’1,70 m. En molts trams també cal millorar el paviment i 
eliminar desnivells i pendents transversals excessius causats pels guals que donen 
accés als habitatges. Només puntualment cal eixamplar petits trams de vorera. 

 
Imatges dels eixos principals de Can Salgot 

  

Imatge 73.  Carrer Ramon Llull a prop del carrer 
Tres Feixes. L’amplada útil de la vorera es redueix 
molt per la mala ubicació dels pals de 
subministrament. Els guals comporten desnivells i 
pendents transversals excessius a la vorera.  

Imatge 74.  Passeig Can Salgot, intersecció amb 
carrer Josep Maria Segarra. La visibilitat al sortir 
d’aquest últim carrer és deficient. Manquen passos 
de vianants.  
 

  

Imatge 75.  Passeig Sant Valerià, intersecció amb 
carrer Rusiñol. Tram on cal eixamplar la vorera i 
establir passos de vianants.   

Imatge 76.  Carrer Ramon Llull, intersecció amb 
carrer Costa i Llobera. Exemple de pas elevat ubicat 
a un lloc poc recomanable per excés de pendent.   

 

Un altre problema dels eixos principals és l’excés de velocitat que s’ha intentat resoldre 
amb la instal·lació de reductors verticals. La majoria d’aquest reductors estan en punts 
amb massa pendent (vegeu l’apartat 9.5) i a poc a poc caldria eliminar-los. Com a 
alternativa es proposa establir xicanes, que es poden aprofitar per a establir refugis 
físics en alguns passos de vianants. Tot i que la seva existència (o la de semàfors) als 
passos de vianants no es considera imprescindible, en llocs concrets pot ser una bona 
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opció per a millorar la seguretat dels vianants. El gràfic a continuació il·lustra com establir 
xicanes i refugis físics als eixos principals de Can Salgot.  
 
Gràfic 31.   Disseny de xicanes al carrer Ramon Llull, passeig Sant Valerià i passeig Can Salgot 

 
 

A més a més d’aquesta mesura cal millorar la dotació de passos de vianants i assegurar 
que tots tenen gual i orelles si hi ha aparcament al costat. Als carrers secundaris que 
creuen els eixos principals es proposa establir vorera continua enlloc de passos de 
vianants (vegeu el gràfic).  

Als carrers secundaris de Can Salgot calen reformes més radicals, que inclouen un nou 
repartiment d’espais i una ordenació amb sentit únic pràcticament en tots els carrers. 
Amb aquesta ordenació, una amplada de 6 m de la calçada resulta excessiva. En canvi no 
resulta acceptable mantenir voreres només d’1 m d’amplada (on l’espai útil sovint no 
arriba a 50 cm). La necessitat de mantenir espai per a l’aparcament aconsella 
descartar la divisió convencional amb dues voreres i una calçada; En un carrer de 
8 m d’amplada total aquesta divisió permetria un carril de circulació de 3 m, un carril 
d’aparcament de 2 m i dues voreres d’1,5 m. Amb voreres de només 1,5 m no seria una 
solució ideal. Tenint en compte la càrrega econòmica que suposaria eixamplar totes les 
voreres dels carrers veïnals de Can Salgot la millora no guardaria relació amb la despesa.  
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Imatges dels carrers secundaris de Can Salgot 

  

Imatge 77.  Carrer Adrià Gual, intersecció amb 
carrer Prudenci Bertrana. Cruïlla sense passos de 
vianants i sense senyalització de les preferències. 

Imatge 78.  Carrer Víctor Català, intersecció amb 
carrer Bartomeu Rosselló. Exemple d’intersecció 
amb forts pendents en alguns dels ramals.  

  

Imatge 79.  Carrer Josep Maria Segarra a prop del 
carrer Joan Maragall. Les voreres són estretes i el 
paviment inexistent o en males condicions.   

Imatge 80.  Carrer Tres Feixes. Les voreres de Can 
Salgot són inaccessibles o directament perilloses 
per a persones que es mouen amb cadira de rodes.  

  

Imatge 81.  Carrer Joanot Martorell, intersecció 
amb carrer Josep Carner. Exemple d’intersecció 
amb un excés d’espai mort que dificulta lel guiatge 
dels vehicles i els encreuaments dels vianants.  

Imatge 82.  Carrer Josep Maria Segarra, intersecció 
amb carrer Muntaner. Intersecció mal resolta que 
permet entrades a massa velocitat i sense visibilitat 
suficient.   
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Com a alternativa es proposa convertir tota la urbanització excepte els eixos 
principals en zona residencial amb prioritat invertida. Aquesta nova ordenació serà 
indicada amb senyalització vertical a l’entrada i sortida des dels eixos principals. Quan 
toqui la renovació de l’asfalt de la calçada s’anivellarà la calçada amb les voreres i 
se senyalitzaran places d’aparcament. Per a obligar els vehicles a reduir la velocitat 
s’alterna l’aparcament de costat; cada tram d’aparcament es delimitarà amb 
jardineres, contenidors de brossa o altre tipus de mobiliari urbà per a mantenir l’efecte 
ziga-zaga, fins i tot quan no hi cotxes aparcats. Es recomana una distància màxima de 
100 m entre els canvis de costat de l’aparcament.  

El gràfic a continuació mostra esquemàticament la planta i la secció de la nova ordenació. 
 
Gràfic 32.   Nova ordenació dels carrers secundaris de la urbanització Can Salgot 

 
 

L’ordenació d’aquests carrers com a vies de prioritat invertida implica que no cal establir 
passos de vianants. En canvi sí cal completar la senyalització vertical i horitzontal de les 
preferències a les interseccions. També cal ordenar els sentit de circulació de manera que 
s’evitin entrades a les interseccions sense visibilitat suficient o arrancades després de 
cedir el pas a llocs amb forts pendents. El gràfic a continuació és una proposta en aquest 
sentit. Inclou també una proposta de millora dels accessos a la rotonda de la intersecció 
entre el passeig Sant Valerià i el passeig Can Salgot.  
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Gràfic 33.   Nova ordenació dels sentits de circulació a la urbanització Can Salgot 
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9.5.  ELEMENTS REDUCTORS DE VELOCITAT EN L’ÀMBIT URBÀ 

Davant la preocupació per les velocitats excessives i el risc conseqüent en zones urbanes 
s’inclou una descripció dels diversos elements reductors de velocitats, criteris per a la 
seva implantació i avantatges o desavantatges de l’ús d’un o altre tipus.  

Com ja s’ha esmentat, a Lliçà d’Amunt l’aplicació de reductors verticals es veu limitada 
pels forts pendents d’alguns carrers, essent més convenient l’aplicació de mesures de 
reducció horitzontal. Tot seguit s’inclouen aquestes dues tipologies d’actuacions. 

Per a facilitar la seva implantació al municipi, davant de la preocupació que es manifesta a 
Lliçà d’Amunt, s’ha analitzat el percentatge d’infractors dels límits de velocitat per trams 
de carrer, creant una jerarquització d’aquelles vies amb especial problemàtica. 

9.5.1. Referències 

Els criteris d’implantació es troben descrits i desenvolupats, amb gràfics i fotografies, en el 
Manual Guia per a l’elaboració d’un Pla Local de Seguretat Viària, publicat pel Servei 
Català de Trànsit l’any 2006.  

Més recentment, l’any 2009, s’ha editat el Dossier tècnic de seguretat viària 22 del 
Servei Català de Trànsit dedicat a “elements reductors de velocitat en l’àmbit 
urbà”. 

També s’ha publicat el document Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de 
Catalunya, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, on també es descriuen aquestes mesures amb fitxes tècniques i comentaris 
sobre la seva idoneïtat. 

9.5.2. Consideracions prèvies 

En itineraris coneguts, de recorregut quotidià, el conductor pot baixar el grau de 
concentració i tendir a circular a velocitat inadequada. Per reduir aquests riscos cal que 
trobi en l’itinerari elements que puguin captar la seva atenció o bé que l’obliguin a 
modificar el comportament i l’adaptació de la conducció a les condicions existents. 

La selecció dels tipus de reductor ha de ser fruit d’una valoració de: 

• Registre de velocitats 

• Observació de comportaments i de riscos potencials 

• Anàlisi del trànsit (intensitats, percentatge de pesants) 

• Anàlisi dels accidents 
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• Presència de centres d’atracció sensibles (escoles, centres esportius, centres d’atenció 
mèdica, ...) 

• Estudi d’itineraris de vianants i de ciclistes 

Seran d’aplicació a la xarxa secundària, tot i que en casos excepcionals en vies de xarxa 
bàsica es poden adoptar mesures de reducció de la secció transversal. A més a més cal 
tenir en compte que: 

• Les mesures han de permetre el trànsit de vehicles de serveis municipals i 
d’emergència. 

• Els elements han de ser fàcilment visibles i estar senyalitzats de forma adequada. 

• Per evitar accelerades i canvis de velocitat sobtada cal l’ús freqüent i homogeni dels 
elements. S’estima com a distància adequada entre elements no menys de 30 metres i 
no més de 150. 

• La combinació d’alguns elements reforça l’eficàcia (per exemple fer coincidir passos de 
vianants amb plataformes elevades de reducció de velocitat). 

9.5.3. Tipus d’elements 

1.- Per a reduir volums de trànsit 

• Obstacles transversals: elements constructius que trenquen la continuïtat del traçat 
viari (fitó abatible, barrera mòbil, pilona retràctil). 

• Obstacles a les cruïlles: elements que pretenen interrompre parcialment o 
totalment el trànsit en un o més moviments. 

2.- Per a reduir la velocitat 

• Estrenyiment de calçada (no haurà de superar mai els 30 metres de longitud). 

• Desplaçament de l’eix de la trajectòria. És una bona mesura per a millorar la 
velocitat i a més permet integrar places d’aparcament com a part de l’ordenació 
(conservant normes mínimes de distància a passos de vianants, etc). 

• Elevacions de la calçada. És la més eficaç de les mesures reductores de velocitat i, 
a més a més de la moderació, millora l’accessibilitat dels vianants. El disseny, l’angle 
de les rampes, la longitud, etc. s’han d’adequar a la velocitat màxima del carrer. Una 
de les modalitats, els passos de vianants de ressalt, és molt indicada per a carrers de 
zona 30, per a entrades i vies perimetrals de les zones 30 o residencials i per a la 
sortida de rotondes, perquè impedeix l’acceleració excessiva. 

• Cal evitar les elevacions en itineraris de transport públic, en vies amb trànsit superior a 
100 vehicles pesants/dia o en accessos a centres d’emergència (hospital, bombers, 
policia); també en vials amb pendents superiors al 4%, durant els 200 metres després 
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del senyal d’entrada en aglomeració urbana, interior de revolts amb radi inferior a 200 
m i en ponts i als 25 m anteriors i posteriors a un pont. 

• Coixí berlinès. És una sobreelevació a la calçada però no s’estén a tota l’amplada de 
la secció. El coixí suposa un obstacle en funció de la distància de les rodes respecte de 
l’eix del vehicle. Permet la circulació de vehicles de transport públic o camions sense 
que adverteixin l’efecte de la sobreelevació. D’aquesta manera s’evita l’efecte sobre 
els passatgers i la càrrega de camions, a més d’evitar el soroll de la caixa de càrrega. 
Les motos i bicicletes poden evitar l’obstacle però no els turismes. 

• Cal evitar-los en calçades amb més d’un carril de circulació, en vials de servei d’un 
centre d’urgència (sanitari, bombers o policia), als primers 200 metres d’accés a un 
centre urbà, a l’interior de revolts amb radi inferior a 200 m i 40 abans i després dels 
mateixos, amb vials amb pendent superior al 6% i en ponts i 25 m abans i després 
d’aquests.  

9.5.4. Elements reductors de velocitat a Lliçà d’Amunt 

Com ja s’ha esmentat, a Lliçà d’Amunt l’aplicació d’elements reductors ha estat prèvia a 
l’aparició de normatives reguladores i per tant actualment no compleix diversos dels 
requeriments comentats. S’han establert principalment reductors verticals, amb els 
conflictes ja evidenciats en l’apartat 4.3.5. 

Una mesura menys agressiva i igual d’eficaç que els elements elevats per a reduir la 
velocitat dels cotxes és el reductor horitzontal que s’estableix alternant 
l’aparcament de costat. És una mesura molt econòmica i pot funcionar bé a Lliçà 
d’Amunt, especialment en aquells indrets on els reductors verticals no són acceptables. 

A carrers amb calçades entre 5 i 6 m d’amplada repartits entre un carril de 
circulació i un d’aparcament, aquesta mesura s’aplicaria segons mostra el gràfic adjunt. 
Per a optimitzar l’eficàcia del disseny i evitar que cotxes mal estacionats redueixin la 
visibilitat caldrà – a mig termini – delimitar els carrils d’aparcament amb orelles a les 
cantonades. A curt termini, i per atenuar el cost econòmic o fer la inversió progressiva, es 
pot aplicar el sistema sense orelles.  
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Gràfic 34.   Aparcament alternat de costat per a reduir la velocitat. Solució provisional i solució definitiva 

 
En alguns carrers massa estrets per a permetre l’aparcament a la via pública pot resultar 
impossible utilitzar la distribució de l’aparcament per a aconseguir un itinerari en forma de 
ziga-zaga (que obligaria els conductors a reduir la velocitat). Per a aconseguir un efecte 
semblant en la majoria dels casos es poden establir voreres asimètriques, alternant de 
costat la més ampla.  

Si un carrer té 8 m d’amplada i una calçada de 3 m caldria establir una vorera de 2 m i 
una altra de 3 m. En aquesta última es podia aprofitar l’espai sobrer per a millorar 
l’atractiu de l’espai dels vianants amb la instal·lació de bancs i altre tipus de mobiliari urbà 
i plantant una filera d’arbres. 

En el gràfic adjunt es pot observar l’aplicació d’aquest disseny en una intersecció entre 
un carrer de 8 m d’amplada i un altre amb una secció de 10 m.  
 
Gràfic 35.   Aplicació de reductors horitzontals de velocitat a carrers sense aparcament 

 



Pla local de seguretat viària 
Lliçà d’Amunt 

 

87 

A carrers amb una calçada superior als 7 m d’amplada es pot aconseguir el mateix 
efecte de ziga-zaga alternant entre diferents combinacions d’aparcament en cordó i 
aparcament en semibateria inversa (vegeu el gràfic a continuació).  
 
Gràfic 36.   Aplicació de reductors horitzontals de velocitat a carrers amb calçades amples 

 

9.5.5. Anàlisi de problemàtiques de velocitat a Lliçà d’Amunt 

Amb les dades de la Policia Local de mesura de velocitat de vehicles del període 2007- 
2010, s’han analitzat els punts de control de velocitat establerts (o trams, perquè els 
valors són representatius de les característiques de trams de carrer). L’anàlisi es realitza 
per trams de carrer amb iguals característiques i problemàtiques de velocitat i no per 
carrers complets, per tal d’evitar uniformar seccions de carrer diferents. 

Per a cada tram de control s’ha calculat el percentatge de vehicles que infringeixen el límit 
de velocitat, amb l’objectiu d’evidenciar aquells carrers que presentin majors 
problemàtiques d’excés de velocitat. 
 
Taula 18. Controls de velocitat realitzats a Lliçà d’Amunt (2007-2010) 

Paràmetre 2007 2008 2009 2010 

Trams de control 34 32 5 25 

Vehicles mesurats 15.340 4.893 593 20.177 

Vehicles infractors 2.455 978 103 4.234 

% infractors (global) 16% 20% 17% 21% 

Font: Policia Local de Lliçà d’Amunt. 
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Aquests trams de control i els resultats evidenciats s’han grafiat en el plànol 10, annex en 
aquest document. 

Cal tenir en compte que el nombre de mesures realitzades a cada tram són variables: hi 
ha trams amb major nombre de vehicles controlats i per tant les dades són més 
significatives, i trams amb menor nombre de mesures on per tant hi ha major aleatorietat. 
En conseqüència el valor del plànol és purament informatiu i s’han de conèixer les seves 
limitacions. La manca de disponibilitat de cinemòmetre propi limita el temps que 
té la Policia Local per a poder realitzar controls de velocitat i, per tant, 
l’extensió de la base de dades.  

Per tal d’extreure resultats significatius que ajudin a orientar futures accions de regulació 
de la velocitat, s’ha realitzat una anàlisi successiva que inclogui exclusivament aquells 
trams on s’ha establert el radar un temps total superior a 2 hores no consecutives, i 
almenys en dos anys diferents3. Amb aquest criteri es destaquen els següents trams de 
carrer: 
 
Taula 19. Carrers amb major volum d’infractors de límits de velocitat (2007-2010) 

 
Font: Policia Local de Lliçà d’Amunt. 

 

Aquesta jerarquització posa de manifest les vies amb majors problemàtiques de velocitat 
on és aconsellable actuar prioritàriament. Cada via ha de ser analitzada de forma 
individual per tal de determinar les mesures més adients en cada cas, que no seran 
sempre l’establiment de reductors físics. Com ja s’ha esmentat, existeixen altres mesures 
(com a creació d’itineraris en ziga-zaga) que actuen de forma clara reduint la velocitat 
dels vehicles i no suposen l’establiment de reductors verticals. El pendent de les vies de 

                                           
3 Amb excepció de la Variant del camí de la Serra. 

Tram de control Temps total de 
control (min)

Anys de control Vehicles 
mesurats

Vehicles 
infractors

% infractors

Variant del Camí de la Serra 2.160 2010 3.205 1.942 61%

Carrer Lluís Domènech i Muntaner, n. 32-56 1.340 2008 i 2010 842 416 49%

Carrer Antoni Gaudí, n. 20-36 325 2007, 2008, 2009 i 2010 269 125 46%

Carrer Empordà, n. 66-76 510 2008 i 2010 660 250 38%

Carrer Ramon Casas, n. 46-52 605 2007, 2008 i 2010 1.984 714 36%

Carrer Josep Llimona, n. 22-34 820 2007, 2008 i 2010 1.848 528 29%

Carrer Ramon Llull, n. 65-84 515 2007, 2008, 2009 i 2010 2.279 518 23%

Carrer Sant Valerià, n. 108-113 385 2007 i 2010 439 102 23%

Carrer Orenetes, n. 23-34 800 2007, 2008 i 2010 633 101 16%

Carrer Ansem Clavé, n. 21-23 730 2007 i 2010 4.581 681 15%

Carrer de Can Farell, n. 85-93 410 2007, 2008 i 2010 392 55 14%

Carrer Ansem Clavé, n. 141-143 565 2007 i 2008 4.716 566 12%

Carrer Margarides, n. 41-46 315 2008 i 2010 92 11 12%

Carrer Bertomeu Roselló i Porcel, n. 15-27 300 2007 i 2009 129 14 11%

Avinguda Països Catalans, n. 142-144 255 2007, 2008 i 2010 349 26 7%

Carrer Empordà, n. 134 160 2008 i 2010 111 7 6%
Carrer Aneto, n. 4-13 395 2007, 2008 i 2010 553 19 3%
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Lliçà d’Amunt serà el factor limitant en l’establiment de reductors físics. Aquest és el cas 
de la variant de la Serra, amb elevats pendents que dificulten l’establiment de reductors 
físics on pot ser més útil l’establiment d’una mitjana física que augmenti la sensació 
d’estretor dels carrils i redueixi la velocitat dels vehicles. Les actuacions a la variant de la 
Serra seran especialment prioritàries en cas de realitzar les actuacions al carrer de 
Francesc Macià: suposarà desviar un important volum de trànsit cap a la variant de la 
Serra, i l’ordenació del carril haurà de ser prou segura per evitar crear un nou tram 
d’accidentalitat degut a excés de velocitat dels vehicles. 

9.6.  MILLORAR LA SEGURETAT DE LES ROTONDES URBANES 

Com ja s’ha comentat, a Lliçà d’Amunt existeixen diverses d’interseccions regulades 
mitjançant rotonda, especialment a les travesseres de les tres carreteres. 

Si el seu disseny és correcte, l’ús de rotondes presenta una sèrie d’avantatges comparat 
amb les cruïlles regulades amb semàfor: 

• Ordenen el trànsit en interseccions complicades amb molts moviments diferents 
de manera que els conductors només han de controlar els moviments d’un costat. Per 
tant, es facilita molt la interpretació i la seguretat de la intersecció. 

• Obliguen físicament els conductors a reduir la velocitat. 

• Minimitzen el temps d’espera dels conductors. 

• Són molt flexibles a l’hora d’adaptar-se a fluxos canviants entre els diferents brancs. 

Això no obstant, les rotondes urbanes tenen també una sèrie d’inconvenients: 

• Per a aconseguir un disseny correcte es necessita molt espai. Les minirotondes 
perden molts dels avantatges esmentats anteriorment, especialment la seva funció 
com a reductors de velocitat. 

• Allarguen l’itinerari de vianants i ciclistes i resulta més complicat aconseguir 
encreuaments segurs i còmodes per aquests dos grups. El problema s’accentua si 
l’espai disponible és escàs. 

• Se saturen més fàcilment que les cruïlles regulades amb semàfor si la intensitat de 
trànsit és molt elevada. En aquests casos cal augmentar considerablement el diàmetre 
de la rotonda per a evitar el col·lapse. 

Contraposant avantatges i inconvenients, generalment resulta beneficiós establir rotondes 
urbanes a les interseccions complicades entre vies primàries de doble sentit. En vies de 
menor categoria normalment es poden aconseguir els avantatges de les rotondes amb 
mesures menys contundents (disposar sentit únic, instal·lar reductors de velocitat, etc.) 
evitant a més els inconvenients que les rotondes signifiquen quant als vianants i a 
l’ocupació d’espai. 
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En l’apartat 4.3.6 s’han posat de manifest algunes de les disfuncions observades a les 
rotondes de Lliçà d’Amunt. Els gràfics següents resumeixen els principis bàsics per al bon 
disseny d’una rotonda urbana i els defectes més habituals. 
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DISSENY ADEQUAT DE ROTONDA DISSENY INADEQUAT DE ROTONDA 

• Calçada lateral entra directament rotonda 
• Illot central dimensions reduïdes 
• Manca de radis d’entrada i sortida (per tant no es limita la 

velocitat) 
• Passos de vianants no regulats amb semàfor, manca refugis 

en illot 
• Passos de vianants massa reculats (4 m màxim) 

• Rotonda diàmetre exterior mínim 28 m en zona urbana 
• Radis mínims d’entrada i sortida de 10 m i 12 m respectivament 
• Calçades laterals integrades amb entrada i sortida fora de la 

rotonda 
• Passos de vianants senyalitzats amb refugi 
• Passos de vianants regulats amb semàfor, no cal refugi 
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Cal parar especial atenció a les sortides de les rotondes on és difícil que els vianants 
interpretin la intenció dels vehicles amb prou antelació i on els vehicles sovint no 
respecten el pas de vianants. 

En les fitxes T2 i P2 i en l’apartat 9.4 es proposen algunes millores per a les tres rotondes 
ubicades a les següents interseccions: 

• BV-1432 / avinguda Països Catalans 

• BV-1602 / C-1415b 

• Passeig Sant Valerià / passeig Can Salgot 

Un altra rotonda on seria convenient actuar per a millorar el seu disseny és la ubicada a la 
intersecció entre la variant del Camí de la Serra i el carrer Francesc Macià, concretament 
al ramal sud d’aquest últim vial. Aquí s’observen dos problemes. Per una banda l’actual 
disseny permet que els cotxes que pugen pel carrer Francesc Macià puguin creuar la 
rotonda en línia totalment recta sense frenar. Per una altra banda hi ha molts vehicles 
que en sortir de la rotonda per aquest ramal envaeixen el carril contrari.  

La solució d’aquests dos problemes passa per guanyar uns metres de terreny al nord-est 
d’aquest ramal; permetria eixamplar el carril de baixada i desviar el carril de pujada més 
cap al nord-est per a dirigir-lo després més cap al centre de l’illot central de la rotonda.  
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9.7.  LA SEGURETAT VIÀRIA A L’ENTORN ESCOLAR 

Un aspecte en el qual cal parar especial atenció és el de les condicions de la mobilitat 
relacionada amb centres escolars. L’estudi del camí escolar però, requereix d’un volum 
d’informació i una tasca conjunta amb la comunitat educativa que no es pot abordar en el 
marc del Pla Local de Seguretat Viària. 

Tot seguit es relacionen alguns dels aspectes que poden servir de guia amb caràcter 
general per a millorar la seguretat dels camins escolars.  

• En carrers d’amplada molt reduïda, on es mantenen voreres estretes i calçada per a 
vehicles, el resultat és una distribució d’espai sempre precària per als vianants. La 
presència de la policia local és clau en aquests punts de conflicte vianant/vehicle per a 
evitar problemes de fricció i accidents, a més de regular la mobilitat d’uns i altres 
usuaris. Sovint la solució òptima passa per tallar durant mitja hora un tram del 
carrer davant l’escola, a l’entrada i la sortida dels alumnes. 

• Cal dotar l’entorn d’un nombre suficient de passos de vianants, ja sigui davant la 
pròpia entrada/sortida com a l’àrea més immediata on els pares esperen. La ubicació 
dels passos de vianants ha de coincidir amb l’itinerari natural dels alumnes – en 
cas contrari gran part d’aquests i de les persones que esperen creuaran fora dels 
passos. També és important assegurar una bona visibilitat a prop dels passos de 
vianants. Si hi ha aparcament al carrer resulta imprescindible establir orelles als 
passos i substituir l’aparcament de cotxes per aparcament de bicicletes i/o motos en 
un petit tram a prop del pas.  

• Tanques de protecció. En carrers amb circulació de vehicles cal disposar d’aquestes 
tanques per evitar el conflicte entre vianants i vehicles. Aquests elements eviten la 
sortida directa a la calçada i ajuden a controlar el volum d’escolars, que paren més 
atenció a localitzar l’adult que els espera que al trànsit que hi pugui haver. 

• Espais d’espera per a un nombre suficient de persones. Aquests espais poden 
ser exteriors (reculada de línies de façana), carrers només per a vianants o interiors 
(patis, o espais oberts dins l’escola). Una bona solució és eliminar l’aparcament davant 
l’escola i establir una orella allargada delimitada a la calçada amb una tanca.  

• Aparcament. L’existència d’aparcament pot actuar també com a barrera entre vorera 
i calçada, si bé impedeix la visibilitat dels més petits. Cal evitar maniobres 
d’aparcament molt a prop de l’entrada de l’escola. Si és possible, és preferible reservar 
un espai per a l’estacionament dels pares a uns 50-100 m del centre. 

• Aparcament de bicicletes. Cal conscienciar els pares i els alumnes de la 
conveniència de no usar el cotxe per a anar a l’escola si existeixen altres alternatives 
més sostenibles i menys perilloses per a la resta de la gent. Una d’aquestes 
alternatives és la bicicleta, que només resulta una opció real si l’escola disposa d’un 
lloc segur per a aparcar. Sovint els robatoris i el vandalisme dissuadeixen els alumnes 
d’usar la bicicleta per a anar a l’escola.  
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S’han analitzat les condicions de seguretat viària de l’entorn de dues zones escolars:  

• El CEIP Països Catalans i el CEIP Sant Baldiri a la intersecció entre els carrers Jaume I i 
Baronia de Montbui al centre de Lliçà d’Amunt 

• El CEIP Miquel Martí i Pol a la urbanització Can Roure 

9.7.1. Entorn escolar dels CEIP Països Catalans i Sant Baldiri 

El CEIP Països Catalans i el CEIP Sant Baldiri se situen un davant l’altre en ple centre de 
Lliçà d’Amunt. L’accés al CEIP Sant Baldiri es realitza des del carrer Jaume I a prop de la 
intersecció amb el carrer Baronia de Montbui. Al CEIP Països Catalans hi ha dues 
entrades, una just davant l’entrada al CEIP Sant Baldiri i una altra una mica més cap oest 
del carrer Jaume I.  

Mentre els alumnes del CEIP Sant Baldiri entren al col·legi directament des de la vorera, 
els alumnes del CEIP Països Catalans han de creuar una gran zona d’aparcament per 
arribar a les dues entrades del col·legi. Aquesta configuració origina un conflicte entre els 
pares i alumnes que travessen la zona d’aparcament a peu i els cotxes dels pares que fan 
maniobres per a aparcar i desaparcar en aquesta mateixa zona.  

El conflicte resulta especialment greu per la manca de visibilitat entre vianants i 
conductors als llarguíssims passos de vianants que creuen l’aparcament. No hi ha orelles 
als passos i tampoc s’ha eliminat una plaça d’aparcament al costat del pas quan el cotxe 
estacionat aquí pot impedir un bon contacte visual entre conductors i vianants. Un altre 
element que agreuja la situació és la distribució de l’aparcament en semibateria 
convencional sense visibilitat a l’hora de sortir.  

Cal ressaltar que la zona d’aparcament té un trànsit important i està ple a l’hora d’entrada 
i sortida dels col·legis. Aquesta aglomeració de cotxes resulta curiosa tenint en compte 
que la gran majoria dels alumnes viu al nucli de Lliçà d’Amunt i no pas a les 
urbanitzacions que disposen de col·legis propis. Per la mateixa causa no s’ha considerat 
necessari establir un servei d’autobús escolar. Cal esmentar que la parada principal dels 
autobusos urbans i interurbans se situa només a 50 m dels col·legis.  

Fora de la zona d’aparcament però a prop de les entrades dels col·legis la seguretat del 
camí escolar és molt millor. En molts passos de vianants s’ha eliminat un tram 
d’aparcament amb pilones per a millorar la visibilitat. Als passos principals per a creuar el 
carrer Jaume I i el carrer Anselm Clavé s’han instal·lat semàfors. En aquest últim carrer 
normalment hi té preferència el trànsit de la carretera però per a facilitar la sortida dels 
cotxes dels pares es dóna més temps al trànsit del carrer Baronia de Montbui durant 
l’entrada i sortida dels col·legis; això també afavoreix els encreuaments a peu. 
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Entorn dels CEIPs Sant Baldiri i Països Catalans a Lliçà d’Amunt 

  
Imatge 83.  Carrer Jaume I. Mentre l’entrada al CEIP 
Sant Baldiri es realitza directament des de la vorera (al 
fons), els alumnes del CEIP Països Catalans han de 
creuar una gran zona d’aparcament.  

Imatge 84.  Un altre pas de vianants molt llarg creua la 
zona d’aparcament més cap a l’oest donant accés a 
l’altra entrada del CEIP Països Catalans i al Pavelló 
d’Esports.   

  
Imatge 85.  Els cotxes estacionats perjudiquen la 
visibilitat als passos de vianants que creuen la zona 
d’aparcament.   

Imatge 86.  Carrer Jaume I, intersecció amb carrer 
Baronia de Monbui. Per a evitar problemes de visibilitat 
al pas de vianants s’ha eliminat un parell de places 
d’aparcament amb pilones.   

  
Imatge 87.  Carrer Jaume I. A la calçada hi ha 
aparcament en semibateria inversa als dos costats. 
Sent camí escolar la vorera resulta estreta.  

Imatge 88.  Normalment l’espera dels vianants al 
semàfor arriba fins a un minut però a l’hora d’entrada i 
sortida es canvia la preferència.   
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Un problema general que comparteixen els carrers de la zona escolar amb la resta de la 
xarxa viària del municipi és l’estretor de les voreres. Als carrers més propers als col·legis 
les voreres sobrepassen 1 m d’amplada i tot i no ser extremament estretes resulten 
incòmodes per als pares que acompanyen els seus fills al col·legi caminant. Una mica més 
lluny hi ha carrers on la situació és molt pitjor. Aquest és el cas del carrer Francesc Macià, 
amb trams de voreres totalment intransitables.  
 

Condicions dels vianants al carrer Francesc Macià 

  

Imatge 89.  Carrer Francesc Macià entre els carrers 
Baronia de Montbui i Anselm Clavé. Les voreres són 
molt estretes i plenes d’obstacles i desnivells. 

Imatge 90.  Carrer Francesc Macià, intersecció amb el 
carrer Baronia de Montbui. Comença un tram sense 
vorera. Abans, la vorera té un pendent transversal 
excessiu que resulta perillós i incòmode.    

Per a millorar la seguretat a l’entorn escolar es proposa, sobretot, una reconfiguració 
de la zona d’aparcament davant el CEIP Països Catalans que eviti 
encreuaments de vianants dins l’aparcament. Els alumnes accediran pels dos 
extrems de l’aparcament i cal reduir el terreny per a evitar que l’itinerari dels alumnes 
s’allargui excessivament. És important que l’itinerari d’accés no tingui canvis bruscos de 
sentit i que aquests es realitzin mitjançant curvatures suaus. D’altra manera els alumnes i 
els seus pares cercarien un camí més curt en diagonal entre els cotxes estacionats. Un 
altra mesura complementària per a evitar creuaments a la zona d’aparcament seria 
delimitar-la amb tanques en alguns trams, conduint els vianants cap als passos 
senyalitzats. Podis ser convenient al costat oest i a prop del pas de vianants que connecta 
amb l’entrada del CEIP Sant Baldiri. 

A mig termini seria interessant trobar un terreny alternatiu per a l’aparcament, i d’aquesta 
manera evitar que els cotxes aparcats constitueixin una barrera entre el col·legi i els 
principals carrers d’accés. Un terreny ideal per aquest propòsit, en quant a la seva 
ubicació, es troba situat a l’oest de l’actual aparcament. El desplaçament de 
l’estacionament permetria recuperar l’espai davant del centre escolars per a usos 
recreatius. 

Fora de la zona d’aparcament caldria a mig termini eixamplar les voreres dels 
principals carrers d’accés. Al carrer Jaume I implicaria convertir una part de 
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l’aparcament en semibateria en aparcament en cordó. Són obres costoses que s’han de 
realitzar a poc a poc, donant prioritat als carrers amb més trànsit d’escolars i amb pitjors 
condicions.  

En aquest context resulta especialment important reformar el carrer Francesc Macià que a 
més de donar accés a la zona escolar també és el principal accés a un gran nombre 
d’urbanitzacions. Caldria establir senti únic al carrer Francesc Macià entre els 
carrers Roger de Flor i Anselm Clavé aprofitant l’espai guanyat per a establir 
voreres més amples, com a mínim d’1,7 m d’amplada útil. Per a evitar els actuals 
problemes de visibilitat que tenen els cotxes que s’incorporen al carrer Anselm Clavé des 
del carrer Francesc Macià és preferible que aquest últim carrer tingui sentit únic cap a 
l’oest. El trànsit en sentit contrari es desviaria cap a la variant del camí de la Serra.  
 
Gràfic 37.   Nova ordenació de l’aparcament davant el CEIP Països Catalans 

 

 
Gràfic 38.   Nova ordenació del carrer Francesc Macià entre carrer Anselm Clavé i carrer Roger de Flor 
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A més a més d’aquestes mesures físiques convindria realitzar una campanya entre els 
alumnes i els pares perquè més pares optin per accedir als col·legis a peu i no pas amb 
cotxe. Cal recordar que el principal perill de l’entorn escolar són els propis pares i aquest 
perill s’accentua quan hi ha una gran aglomeració de cotxes molt a prop de l’entrada 
escolar com és el cas al centre de Lliçà d’Amunt.   

9.7.2. Entorn escolar del CEIP Miquel Martí i Pol 

El CEIP Miquel Martí i Pol es troba situat a l’entrada de la urbanització Can Roure des de 
la carretera de Palaudàries. També aquí el principal problema del camí escolar és el 
conflicte que hi ha entre els vehicles dels pares i les persones que s’apropen al col·legi a 
peu. Però comparat amb la zona escolar al centre de Lliçà d’Amunt hi ha alguns 
condicionants que divergeixen molt.  

Per una banda és més difícil aconseguir que augmenti el nombre d’alumnes que vagi a 
peu al col·legi tenint en comte les distàncies i els desnivells que presenten les 
urbanitzacions que abasten el col·legi. Per una altra banda hi ha molts terrenys lliures que 
permeten l’estacionament dels cotxes dels pares on menys perjudiqui la seguretat.  

Actualment una part dels cotxes dels pares estacionen a l’altre costat de la carretera de 
Palaudàries. Des d’aquí els pares acompanyen els alumnes cap al col·legi creuant la 
carretera per un dels dos passos de vianants; el pas més utilitzat està protegit amb 
bandes reductores de velocitat. Aquest aparcament no comporta problemes significatius 
de seguretat encara que podia ser convenient marcar una distribució dels cotxes 
aparcats per tal de reduir la sensació d’anarquia que hi ha actualment.  

Més problemàtic resulta l’aparcament davant el col·legi on hi ha un carrer que només 
serveix com a accés al col·legi. Aquest carrer separa el col·legi d’una gran zona d’esbarjo i 
del gran aparcament situat a l’altre costat de la carretera de Palaudàries. Al carrer hi ha 
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un constant encreuament d’alumnes i pares, i atès el caràcter reservat de la zona, no 
sempre estan massa atents al trànsit.  

Al Parc de la Fraternitat hi ha un tercer terreny disponible per a l’aparcament molt a prop 
del col·legi. L’estat del ferm d’aquest terreny és actualment força dolent i hi ha molt pocs 
pares que l’utilitzin. Té l’avantatge que el camí entre l’aparcament i el col·legi es realitza 
pel carrer Can Roure – un carrer veïnal – sense necessitat de creuar la carretera de 
Palaudàries.  

Al carrer Can Roure s’observa aparcament irregular sobre el terreny que hauria de servir 
com a vorera (es troba sense pavimentar). Dificulta el pas dels pares i alumnes que es 
desplacen a peu.  

 

Entorn escolar del CEIP Miquel Martí i Pol 

  
Imatge 91.  Sortida d’alumnes per la tarda. Un policia 
local ha de vigilar el pas de vianants per a evitar 
conflictes amb els cotxes que fan maniobres 
d’aparcament.   

Imatge 92.  Un nombre important de pares estacionen 
el seu cotxe al carrer davant el col·legi. A l’altre costat 
d’aquest carrer hi ha una àmplia zona d’esbarjo on es 
concentra gran nombre de pares i alumnes. 

  
Imatge 93.  Mes al sud, al final de l’edifici escolar, hi ha 
un altre pas de vianants que dóna accés a una rampa 
que connecta amb la zona d’esbarjo 

Imatge 94.  Carrer Roure entre el Parc de la Fraternitat 
i la carretera de Palaudàries. Molt pares estacionen 
irregularment i impedeixen el pas dels vianants. 
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Imatge 95.  Altres pares estacionen el seu cotxe al gran 
aparcament a l’altre costat de la carretera de 
Palaudàries.    

Imatge 96.  El pas de vianants que connecta el col·legi i 
la zona d’esbarjo amb aquest aparcament es troba 
protegit per bandes reductores de velocitat. El pas no 
té guals reglamentats.   

  

Imatge 97.  Mes al sud hi ha un altre pas de vianants 
que dóna accés a l’aparcament. Entre els dos passos hi 
ha una petita senderola de terra.   

Imatge 98.  Un altre terreny al costat del Parc de la 
Fraternitat permet aparcar molt a prop del col·legi 
sense necessitat de creuar la carretera de Palaudàries.   

 

Per a millorar la seguretat a l’entorn escolar es proposa tancar el carrer d’accés al 
col·legi, restringint l’accés amb pilones retràctils al seu inici al carrer Can Roure. 
Només es permetrà l’accés i l’estacionament de persones amb mobilitat reduïda i serveis 
de subministrament.  

Aquesta mesura implica un major ús de l’aparcament a l’altre costat de la carretera 
Palaudàries on es proposa actuar per a millorar la seva ordenació. Per a millorar la 
seguretat del seu accés es proposa eixamplar i consolidar la senderola al costat est 
de la carretera i protegir-la amb una filera de pilones de fusta entre la senderola i 
la calçada. Es podria, a més, considerar la possibilitat d’elevar els dos passos de vianants 
existents per a creuar la carretera Palaudàries o, alternativament, establir semàfors de 
polsador.   
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La mesura també implica simplificar i reduir el trànsit motoritzat existent al carrer Can 
Roure entre la carretera Palaudàries i el vial d’accés al col·legi. Permet una pacificació del 
camí escolar per als alumnes que hi accedeixen a peu o amb autobús i afavoreix la 
seguretat de la intersecció entre la carretera Palaudàries i el carrer Can Roure.  
 
Gràfic 39.   Nova ordenació de l’aparcament davant el CEIP Miquel Martí i Pol 

 

 

També es proposa condicionar el ferm del terreny al costat del Parc de la 
Fraternitat perquè aquest pot servir com a alternativa de l’estacionament just davant del 
col·legi.  

Al carrer Can Roure, adequar els trams de vorera actualment sense pavimentar 
entre la carretera de Palaudàries i el Parc de la Fraternitat. 

9.7.3. Entorn escolar de l’IES Lliçà 

A l’IES Lliçà no s’ha fet un estudi general de l’entorn si no que s’estudien dos problemes 
puntuals: 
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• Les deficients condicions per als vianants entre l’entrada de l’institut a l’avinguda 
Països Catalans i el carrer Anselm Clavé.  

• Les deficients condicions a la parada d’autobús a la cantonada entre el carrer Dr. 
Bonet i l’avinguda Països Catalans.  

 

Entorn l’IES Lliçà 

  
Imatge 99.  Carrer Dr. Bonet a prop de l’avinguda 
Països Catalans. L’espai dels viatgers a la parada és 
molt reduït. Manquen voreres a tot el carrer Dr. Bonet 
fins al carrer Anselm Clavé. 

Imatge 100.  Carrer Dr. Bonet, intersecció amb 
l’avinguda Països Catalans. El pas de vianants que dóna 
accés a la parada és excessivament llarg. 
 

  

Imatge 101.  Parada d’autobús davant l’entrada de l’IES 
Lliçà.  

Imatge 102.  Carrer Pau Claris. Manquen voreres als 
dos costats en tot el tram entre l’avinguda Països 
Catalans i carrer Ansem Clavé.  

 

Per a millorar les condicions a peu entre l’institut i l’eix central de Lliçà d’Amunt es 
proposa construir voreres als dos costats dels carrers Dr. Bonet i Pau Claris. Als 
dos carrers s’estableix sentit únic de circulació. El carrer Dr. Bonet tindrà sentit cap al 
carrer Anselm Clavé i no afectarà, per tant, la circulació de l’autobús urbà. El carrer Pau 
Claris tindrà sentit cap al carrer Anselm Clavé al tram entre aquest carrer i el carrer Sala 
Ambròs; a la resta del carrer tindrà sentit cap a l’avinguda Països Catalans. Es proposa 
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una configuració amb un carril de circulació, un carril d’aparcament i dues voreres de tres 
metres amb una filera d’arbres com a separació entre els vianants i el trànsit motoritzat, 
per als dos carrers. 

A la intersecció entre l’avinguda Països Catalans i carrer Dr. Bonet es proposa, a més, 
eliminar l’actual espai mort a les cantonades establint orelles al pas de 
vianants per a creuar el carrer Dr. Bonet. Al pas de vianants per a creuar l’avinguda 
Països Catalans es proposa establir un refugi físic amb xicana per a millorar la 
seguretat dels vianants i obligar els conductors a reduir la velocitat (en general es 
considera preferible establir reductors horitzontals i no pas reductors verticals quan sigui 
possible i, sobretot, en trams amb circulació d’autobusos com en aquest cas).  
 
Gràfic 40.   Nova ordenació de la intersecció entre el carrer Dr. Bonet i l’avinguda Països Catalans 
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9.8.  PARÀMETRES DE MILLORA DE LES PARADES D’AUTOBÚS 

L’orografia i el caràcter dispers de Lliçà d’Amunt dona un protagonisme especial a 
l’autobús com a mitjan de transport per als desplaçament interns. De la mateixa manera 
l’autobús resulta molt important per als desplaçament interurbans per l’absència d’una 
estació ferroviària al municipi. 

Per a potenciar una mobilitat sostenible i segura convé, conseqüentment, optimitzat la 
comoditat, la seguretat i l’accessibilitat de les parades de autobús urbà existents a Lliçà 
d’Amunt. Per tal d’establir un projecte de millora d’aquestes parades i de les condicions 
d’accés a les mateixes, s’adjunten uns criteris generals de disseny, que determinen els 
paràmetres de millora de les parades en base a quatre aspectes: 

• Tipologia de la parada 

• Equipament de la parada 

• Creuament de la carretera 

• Accessos a la parada 

S’aconsella aplicar una o altra solució de tipologia de parada, equipament, creuament o 
accessos en funció de la intensitat de trànsit, expedicions diàries de bus o el volum 
d’usuaris. En alguns casos només es decidirà en funció d’un paràmetre i en d’altres en 
funció de dos. Quan calgui aplicar dos paràmetres de decisió s’optarà per a la tipologia 
més restrictiva. 

La taula següent recull els mínims a aplicar, marcats amb la paraula “sí” i d’altres 
d’opcionals (que no són necessaris però es poden utilitzar), marcats amb la paraula 
“possible”. Aquestes recomanacions de disseny es basen en les directrius contingudes a 
l’Estudi de propostes de millora de les parades de transport públic interurbà (ATM - 
INTRA, 2010). 
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Taula 20. Paràmetres d’ordenació de parades d’autobús 

 

Font: l’Estudi de propostes de millora de les parades de transport públic interurbà (ATM - INTRA, 2010). 

 

< 2.000
2.000-
5.000

5.000-
10.000

10.000-
15.000

> 15.000 < 8 8-20 20-30 > 30
Baix 
(<20)

Mitjà    
(20-60)

Elevat 
(>60)

Carril circulació sí sí no no no sí sí sí no
Apartador possible possible sí sí sí possible possible possible sí
Pal sí sí no
Banc possible sí no
Marquesina possible possible sí*
Pantalla d'informació a l'usuari (PIU) no no sí**
Res sí no no no no sí no no
Pas vianants sense semàfor possible sí no no no sí sí no
Pas vianants refugi central pintat possible possible sí no no sí sí sí
Pas vianants refugi central obra possible possible possible sí sí possible sí sí
Pas vianants semaforitzat polsador possible possible possible possible possible possible possible sí
Condicionats sí no no
Pavimentats sí sí no
Itineraris segregats o protegits sí possible sí sí

* en cas de no haver-hi espai suficient disponible es pot acceptar pal+banc
** es col·locarà una PIU si a més d'un volum d'usuaris alt hi ha més de 100 exp/dia
S'escollirà la tipologia a aplicar en funció del paràmetre més restrictiu

4-Accessos a la parada

CRITERIS GENERALS D'ACTUACIÓ
Intensitat de trànsit (IMD) Exp/dia bus Volum d'usuaris

1-Tipologia de la parada

2-Equipament de la parada

3-Creuament carretera
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A més de les millores infraestructurals s’ha de garantir el manteniment de les parades, 
tant per evitar-ne el deteriorament o ús impropi (com és el cas de l’invasió de l’espai 
d’espera per part de vehicles estacionats).  

S’inclou a continuació el detall de les diferents configuracions possibles relatives a la 
tipologia de la parada, l’equipament de la parada, el creuament de la carretera i els 
accessos a la parada, i unes recomanacions generals relatives a la senyalització de les 
parades i a la il·luminació.  

TIPOLOGIA DE PARADES 

Parada en el carril de circulació 

El vehicle s’atura a la calçada i la parada se situa sobre la vorera, si aquesta és prou 
ampla, o mitjançant la ubicació d’una plataforma. Aquesta última solució permet ajustar 
l’alçada de la plataforma a fi de millorar l’accessibilitat dels usuaris. 

Aquesta tipologia de parada presenta les següents característiques: 

• Els vehicles s’aturen darrere l’autobús, evitant així les dificultats a l’hora de 
reincorporar-se al carril de circulació. 

• L’autobús no ha de fer cap maniobra d’entrada i sortida de la parada, fet que 
permet millorar la maniobra d’aproximació a la vorera i assegurar una més bona 
accessibilitat al vehicle. 

• Es pot considerar com a una mesura de mobilitat sostenible perquè representa 
una clara voluntat d’afavorir el transport públic davant el transport privat. 

• Aquesta tipologia de parada serà aplicable només en zones urbanes o periurbanes 
i en carreteres d’àmbit local. 
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Parada en apartador 

En aquest cas el vehicle s’atura a en un espai diferenciat del carril de circulació, en el que 
la possible vorera existent recula per acollir l’espai d’aturada de l’autobús. La longitud 
d’aquest apartador és determinada per la longitud del vehicle més un suplement per a les 
maniobres d’entrada i sortida. Si es tracta d’una parada per a més d’una línia cal 
considerar el nombre màxim d’autobusos que poden arribar a coincidir-hi. 

Aquesta tipologia de parada presenta les següents característiques: 

• L’autobús s’atura fora de la calçada de circulació, no interferint amb la resta de 
vehicles mentre realitza la parada. 

• En carreteres amb una intensitat de trànsit elevada o en punts on la velocitat de 
circulació sigui relativament elevada la presència de l’apartador redueix el risc de 
col·lisió del vehicle en moviment amb l’autobús aturat. 

• Per altra banda l’autobús ha de fer una maniobra d’entrada i sortida de la parada, 
amb la dificultat que pot suposar reincorporar-se al carril de circulació. 

• Aquesta solució requereix realitzar més volum d’obra i més ocupació d’espai que la 
parada en el carril de circulació. 

 

 

CREUAMENT DE LA CARRETERA 

El creuament de la carretera per part dels vianants serà una part fonamental de les 
actuacions a realitzar per a la millora de les parades de bus interurbà. En funció de 
diversos paràmetres i condicionants s’escollirà una alternativa o una altra. 

Tots els passos de vianants cal que compleixin el Codi d’Accessibilitat de Catalunya, 
mitjançant guals adaptats o similars. La tria del pas de vianants es realitzarà en funció de 
la intensitat de vehicles i de vianants, la velocitat dels vehicles, condicions de visibilitat, 
disponibilitat d’espai i entorn en el que es situa. 
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Pas de vianants sense semaforitzar 

 

Pas de vianants amb ressalt visual d’avís per als vehicles 

 

Pas de vianants amb refugi central d’obra 
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S’aconsella pintar la línia contínua delimitadora de la franja zebrada del refugi central amb 
pintura rugosa per advertir als conductors dels vehicles. 

Pas de vianants amb semàfor i polsador de petició de pas 

 
 

Pas de vianants elevat 

 
 

ACCESSOS A LA PARADA 

Els accessos a la parada considerats són de tres tipus: 

• Condicionat: amb camí de terra compactada o similars, que en cas de pluja no 
formi bassals ni quedi enfangat o impracticable per als usuaris. 
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• Pavimentat: on els usuaris circulen al mateix nivell de la calçada. En aquest cas es 
recomana en la mesura del possible protegir l’itinerari per als vianants amb 
mesures físiques (barreres rígides tipus New Jersey, fitons deformables, etc). 

• Segregat: els usuaris circulen per un camí totalment independent del trànsit rodat. 
L’itinerari cal que estigui adaptat segons el Codi d’Acessibilitat de Catalunya. 

En tots els casos s’ha de garantir l’existència d’un itinerari condicionat que comuniqui el 
nucli urbà i la parada d’autobús. La definició d’aquests itineraris s’ha d’incloure al 
projecte de condicionament de la carretera. 

ZONA D’ESPERA I ACCÉS AL BUS 

L’espai d’espera i accés a l’autobús sempre es trobarà a un nivell diferenciat de la calçada, 
per tal de minimitzar l’espai de pujada i baixada del vehicle i fer-lo accessible a tothom, 
persones amb mobilitat reduïda, gent gran, cotxets, embarassades, etc. La vorera-andana 
ha d’estar sempre pavimentada, sigui amb formigó, panot o llambordes. La distància en 
vertical entre la calçada i la vorera d’espera ha de ser d’uns 18-20 cm. 

EQUIPAMENT DE PARADES 

Marquesines 

 

 

Majoritàriament les marquesines instal·lades per als autobusos inteurbans estan formades 
per una estructura de 4 pilars tubulars sobre la que reposa una coberta a quatre vessants. 
L’equipament de la marquesina es completa amb un banc construït amb xapa d’acer 
inoxidable col·locada sobre dos suports ancorats a terra. El pany posterior i els panys 
laterals entre pilars es cobreixen amb panells de vidre trempat. A la cara interior del pany 
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del vidre posterior es disposa d’un plafó habilitat per contenir un plànol informatiu de la 
línia d’autobusos amb els horaris de servei. Totes les marquesines tenen enllumenat de 
servei encastat en el sostre. En marquesines tancades pels dos laterals cal deixar 1,20 
metres davant per a poder-hi passar a peu. 

Actualment la DGTT està començant a implantar una nova tipologia de marquesina més 
oberta, que es suggereix que s’instal·li en els punts on es proposi situar una nova 
marquesina o substituir l’existent (excepte en zones urbanes consolidades). 

Pals de parada 

Els pals de parada considerats són els unificats per Transports Públics 
de Catalunya (TPC), formats per un tub cilíndric i una banderola 
superior amb el logotip de TPC i una altra banderola més petita amb 
la informació del recorregut de les línies i horaris. 

En el Pla de Transport de Viatgers de Catalunya (PTVC) es detalla un 
nou model de pal de parada, amb la banderola més gran i un pal més 
alt. 

Informació a les parades 

Totes les parades han d’incorporar panells d’informació amb les línies que hi circulen, els 
seus horaris, l’itinerari i els enllaços amb altres modes de transport, a més d’un plànol 
geogràfic de l’àmbit (per exemple comarcal) per a una millor orientació dels usuaris. En la 
mesura del possible tota la informació hauria de tendir a realitzar-se de manera unificada 
per a tots els operadors de transport. 

RECOMANACIONS GENERALS 

Senyalització d’advertiment de parada de bus 

Es proposa estudiar la implantació d’una senyalització genèrica de perill de parada 
d’autobús per als conductors, especialment quan els autobusos es paren al mig del carril 
de circulació i poden provocar algun accident per col·lisió del vehicle o vehicles que 
segueixen al vehicle de transport col·lectiu. La proposta genèrica consisteix en col·locar 
un senyal vertical advertint de la presència de la parada a pocs metres. El senyal seria 
triangular indicant perill, amb el pictograma d’autobús i un rètol indicant “Parada bus”. 
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Enllumenat 

En parades i accessos a aquestes que no disposin d’enllumenat suficient es proposa que 
s’instal·li enllumenat alimentat per energia solar. Es proposa situar fanals urbans de leds 
d’alta eficiència, compostos per: capçal, suport per a bateries i panells foltovoltaics, 
especial per a l'enllumenat públic. Així es poden crear sistemes 
d'enllumenat mitjançant l'aprofitament de l'energia solar en les 
zones que no estan connectats a la xarxa. Aquests fanals 
fotovoltaics han d’estar dimensionats per garantir l'activació dels 
leds d'alta eficiència a la nit durant el pitjor període d'aïllament de 
sol, ex. al desembre, amb uns dies d'autonomia en el cas de no 
complir condicions de llum solar. 
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9.9.  ACTUACIONS EN PUNTS I TRAMS DE CONCENTRACIÓ D’ACCIDENTS O 
AMB SENSACIÓ DE PERILL 

A continuació s’analitzen un a un els punts i trams de concentració d’accidents o amb 
sensació d’inseguretat. Les fitxes s’acompanyen amb gràfics que il·lustren les actuacions 
indicades.  

• TCA 1. Carrer Anselm Clavé, entre carrer de la Fàbrica i carrer Formentera  

• TCA 2.Carretera de Granollers (BV-1432)  

• PCA 1. Carrer Francesc Macià, cruïlla amb camí de la Serra de Ca l’Esteper 

• PCA 2. C-1451b, entre BV-1602 i carrer Passerell  

 





2007

Accidents amb víctimes

2008 2009

8 6 8

2010

Total

9

31

T1 Carrer Anselm Clavé, entre carrer de la Fàbrica i carrer de Formentera

Tipus d’accidents

Morts

Lesivitat de les víctimes

Greus Lleus

0 8 28

Total 36

Vehicles implicats

Vianant

Ciclomotor

8

8

Motocicleta

Turisme

7

28

Furg./camió 8

8

Atropellament Sortida de viaCol·lisió lateral

7 6

Col·lisió 
frontolateral

Col·lisió 
posterior

Caiguda a la 
via

5 2 1 1 1

Col·lisió
frontal

Col·lisió amb
obstacle
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Al sud del carrer Anselm Clavé, entre els carrers Llibertat i la
Fàbrica. El traçat rectilini d’aquest tram de carretera incita a
circular a velocitats excessives. Per a compensar aquesta
tendència s’han instal·lat dos coixins berlinesos.

Carrer Anselm Clavé, intersecció amb carrer la Fàbrica. La
dotació de passos de vianants és incompleta i no hi ha
semàfors ni refugis físics per a protegir els vianants que
creuen la carretera. Els escocells d’una de les voreres del
carrer la Fàbrica redueixen massa la seva amplada útil.

Carrer Anselm Clavé, intersecció amb el carrer Pau Claris.
Actualment el mirall no té cap funció però facilitarà la
visibilitat una vegada realitzat el canvi de sentit previst per a
la circulació al carrer Pau Claris.

1 2 3

Carrer Anselm Clavé, intersecció amb el carrer Francesc
Macià. Un dels punts amb més trànsit de Lliçà d’Amunt. La
visibilitat per als cotxes que surten del carrer Francesc Macià
és limitada a causa de la curvatura de la carretera. Hi ha un
excés de senyals verticals: limiten la visibilitat i distreuen els
conductors perquè ningú pot arribar a llegir-los tots.

Carrer Anselm Clavé, intersecció carrer Sant Baldiri. A la dreta
hi ha l’únic carrer de vianants de Lliçà d’Amunt. A l’altre tram,
el carrer Sant Baldiri té voreres molt estretes. La cruïlla té una
completa dotació de passos de vianants però la manca de
refugis i semàfors dificulten l’encreuament de la travessera.
Manquen guals en alguns passos.

Carrer Anselm Clavé, al nord del carrer Lluís Companys.
Aparcament en semibateria convencional amb visibilitat
deficient a l’hora de sortir. L’orella al pas de vianants facilita
la visibilitat. L’encreuament dels vianants resulta complicat per
la manca de semàfor o refugi físic.

4 5 6

T1 Carrer Anselm Clavé, entre carrer de la Fàbrica i carrer de Formentera



Carrer Anselm Clavé, intersecció amb carrer Baronia de
Montbui. Durant la major part del dia la regulació del semàfor
atorga preferència al trànsit de la travessera. El temps
d’espera per als vianants abans de creuar la carretera pot
arribar a 60 segons.

A l’hora d’entrada i sortida dels col·legis canvia la preferència
per a facilitar la sortida de cotxes del carrer Baronia de
Montbui i els encreuaments a peu de la travessera. A la foto,
el llum verd del semàfor estava avariat.

Carrer Anselm Clavé, intersecció amb carrer Major. Operaris
construint guals als passos de vianants.

7 8 9

Carrer Anselm Clavé entre carrer Major i la BV-1432. Els
passos de vianants són excessivament llargs i provoquen en
els vianants una forta sensació d’inseguretat. Com en tots els
passos de la travessera és freqüent que els conductors no
respectin la preferència dels vianants.

Carrer Anselm Clavé, intersecció amb la BV-1432. No hi ha
semàfor ni rotonda, tot i que el volum de trànsit és important,
i a vegades resulta difícil sortir de la BV-1432. Els cotxes que
circulen per Anselm Clavé i giren a la dreta han de cedir el pas
per a facilitar el gir a l’esquerra. Resulta poc intuïtiu. Manca un
pas de vianants per a creuar la BV-1432.

Carrer Anselm Clavé, intersecció carrer Pompeu Fabra. El
manteniment de les voreres de tot el tram al nord de la BV-
1432 és deficient. Fins i tot hi ha forts desnivells que les fan
totalment inaccessibles (ex. tram de vorera a la dreta). El pas
de vianants no disposa de guals ni semàfor o refugi físic.

121110
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Carrer Anselm Clavé, intersecció amb carrer Aliança i plaça de
la Font, regulada amb semàfor. No s’ha aprofitat la regulació
per a completar la dotació de passos. El pas de vianants per a
creuar el carrer Aliança és excessivament llarg.

Carrer Anselm Clavé, intersecció amb carrer Major. La vorera
de l’esquerra no té continuïtat i manca pas de vianants per a
poder seguir l’itinerari a peu per l’altra vorera. La mateixa
disfunció dificulta l’accés a les parades d’autobús. Manca la
pintura que evidenciï la parada de l’autobús.

Carrer Anselm Clavé, intersecció amb carrer Mossèn
Verdaguer. Manca vorera a l’esquerra i la de la dreta està en
males condicions. S’ha protegit amb una tanca de doble ona
que li atorga un caire propi de carretera interurbana i no de
travessera.

Carrer Anselm Clavé, intersecció amb carrer Costa de Can
Puig. A prop d’aquesta cruïlla hi ha un tram on manca vorera
als dos costats. La sortida del carrer Costa de Can Puig és
complicada per un angle de gir molt tancat i per la corba i el
canvi de rasant de la travessera que dificulten la visibilitat.

Per a compensar la mala visibilitat s’ha instal·lat un mirall.
Desprès de la intersecció hi ha vorera al costat esquerra però
no pas al costat dret. No hi ha cap pas de vianants que
permeti al vianant creuar cap al costat amb vorera.

Carrer Anselm Clavé, intersecció amb el passatge Anselm
Clavé. Des d’aquí comença un tram amb vorera als dos
costats. La rampa del passatge fa que la vorera del costat est
sigui totalment inaccessible.

181716
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Carrer Anselm Clavé, intersecció amb carrer Tenes.
Intersecció regulada amb semàfor tot i que no s’ha aprofitat la
per a completar la dotació de passos. La vorera esquerra
s’interromp i els vianants han de passar per una petita
senderola improvisada.

Carrer Anselm Clavé al nord del carrer Tenes. Entrada a la
zona urbanitzada des del nord. El senyal que avisa de la
primera cruïlla amb semàfor es troba mal orientat i resulta
invisible per als conductors. Comença un vial per a vianants i
ciclistes asfaltat i segregat de la calçada.

El vial es troba en males condicions en alguns trams.,
dificultant l’ús segur i confortable pels vianants i ciclistes. A
l’altre costat de la travessera no existeix vorera ni camí.

Carrer Anselm Clavé, intersecció amb carrer Castelló de la
Plana. No s’ha aprofitat l’existència de semàfors per a
completar la dotació de passos de vianants. En aquest carrer
se situa la biblioteca municipal.

Carrer Anselm Clavé, intersecció amb carrer València.
Manquen passos de vianants per creuar la travessera. El pas
de vianants del tram asfaltat del carrer València està gairebé
tot esborrat. i no disposa d’orella.

Carrer Anselm Clavé, intersecció amb el carrer de Formentera.
S’ha de completar la dotació de passos. L’amplada del carrer
Formentera el converteix en una bona opció d’accés cap a
l’avinguda Països Catalans.

242322
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Característiques tram

El carrer Anselm Clavé és travessera de la BV-1602. A l’entrada a Lliçà d’Amunt des
del sud té una IMD d'uns 7.800 veh./dia (2009). Al nord de Lliçà d’Amunt la IMD
arriba a 12.100 veh./dia.

La via combina la funció de pas i de distribució interna al municipi de Lliçà d’Amunt
amb els usos més urbans, com a carrer principal del nucli urbà. En els últims anys
s’ha registrat un elevat nombre d’atropellaments (que evidencien el conflicte entre
els diferents usuaris) i nombroses col·lisions en interseccions (per manca de visibilitat
o de respecte de la senyalització).

Les principals necessitats de millora que s’observen són relatives a establir
mesures de reducció de la velocitat al carrer Anselm Clavé, a millorar les
condicions de la via per als vianants (passos i voreres) i a millorar la
visibilitat en les interseccions. Alhora s’ha d’atorgar especial atenció a les
condicions de les parades d’autobús, especialment el seu accés a peu.

• El traçat rectilini de la via i el seu aspecte excessivament interurbà dificulta la
percepció d’estar travessant un nucli urbà, cosa que comporta problemes de
velocitat i manca de respecte de les prioritats de pas en els passos de vianants.

• En moltes ocasions els passos de vianants de l’eix estan desprotegits i no
disposen de refugi ni de semàfor. Molt freqüentment no s’ha completat la dotació
de passos a les interseccions (i es troben 1 o 2 ramals sense pas), fins i tot quan
ja existeix una regulació amb semàfor i per tant ja es detenen els vehicles. En
molts casos l’accessibilitat dels passos és limitada i manquen guals adaptats.

• L’itinerari a peu al llarg de l’eix és molt discontinu:

• Al tram urbà existeix vorera als dos costats, tot i que en alguns punts
l’amplada útil es redueix a causa dels arbres i del mobiliari urbà.

• La major problemàtica es presenta a partir de la intersecció amb la
carretera BV-1432 en direcció nord. La vorera no té bon manteniment:
desnivells i graons la fan inaccessible.

• Hi ha trams amb vorera en un sol costat (estrenyiment de la secció) i no
es disposa de passos per a creuar al cantó contrari. Especialment
conflictiu és el tram entre carrer Mossèn Cinto Verdaguer i carrer Costa
de Can Puig.

Descripció i disfuncions
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Passos de vianants  +  -
Manquen passos de vianants en algunes interseccions 
Els conductors sovint no respecten la prioritat dels vianants 
Alguns vianants creuen fora dels passos 
Algun pas de vianants és massa llarg 
Manca gual en molts dels passos de vianants 
En molts passos dels carrers adjacents manquen orelles als carrils amb aparcament 
En alguns passos dels carrers adjacents hi ha contenidors que perjudiquen la visibilitat 
Aparcament
En una petita part del tram hi ha espai viari reservat a l'aparcament 
No s'observa aparcament irregular al tram, però sí als carrers transversals 
L'aparcament perjudica la visibilitat en moltes interseccions 
Hi ha aparcament en semibateria amb visibilitat limitada 
Semàfors
El trànsit d'alguna intersecció es regula amb semàfor
El temps d'espera dels vianants és massa llarg en molts semàfors 
El temps de verd sempre és suficient per a creuar la calçada 
Generalment, el temps de verd per als vehicles és suficient 
Conductors i els vianants acostumen a respectar els semàfors 
En llocs concrets hi ha vianants que creuen amb el semàfor en vermell 
Senyalització vert ical
Hi ha senyals en mal estat 
Hi ha senyals poc visibles, tapats per vegetació 
Senyalització horitzontal
En ocasions la senyalització horitzontal està semiesborrada 
Algun pas de vianants està semiesborrat 
Velocitat
En alguna part del tram es registren velocitats excessives 
Els carrils de circulació tenen una amplada adequada 
En algun cas es troben bandes reductors de velocitat 
Hi ha senyals de límit de velocitat al tram 
No hi ha senyals de control radar 
Voreres
Falta vorera a un costat en alguna part del tram 
Les voreres existents s'alternen de costat en alguna part del tram 
Les voreres són massa estretes en gran part del tram 
La vorera es troba en mal estat en gran part del tram 
La vorera presenta graons i pendents pronunciats en alguns punts 



T1 Carrer Anselm Clavé, entre carrer de la Fàbrica i carrer de Formentera

• Al nord de la intersecció amb el carrer Tenes s’interromp la vorera en
un costat. A l’altra banda hi ha un camí segregat, funcional però amb
un paviment mal conservat que en dificulta l’ús.

• Aquestes disfuncions repercuteixen tant en vianants i ciclistes com en
els usuaris del transport públic que han d’accedir a peu fins a les
parades situades al llarg de l’eix.

• Les interseccions amb els carrers transversals al tram entre carrer de la Fàbrica i
carrer del Doctor Bonet presenten disfuncions comunes:

• Manca visibilitat en la incorporació cap al carrer Anselm Clavé.

• Manca visibilitat als passos de vianants per la pròpia configuració de les
vies o per la disposició de l’estacionament (sense orella).

• Freqüentment no disposen d’una dotació completa de passos, fins i tot
en aquelles interseccions regulades amb semàfor.

• Els carrers limítrofs a la zona escolar (CEIP Països Catalans i CEIP Sant Baldiri) i
de l’institut mostren certes disfuncions relacionades amb els moviments
d’entrada i sortida dels centres, que repercuteixen en la circulació de la
travessera (vegeu apartat de seguretat viària en zones escolars).

• La intersecció amb el carrer Baronia de Montbui concentra un elevat trànsit
de vehicles i vianants. Tot i estar regulada amb semàfor registra un important
volum d’atropellaments. El temps d’espera del semàfor és de 60 segons, i
l’espera excessiva provoca la presència de vianants que creuen en vermell. El
pas està lleugerament desplaçat per millorar la seva visibilitat per part dels
vehicles de sortida del carrer Baronia de Montbui però, tot i així, alguns vianants
creuen en línia recta i resulten poc visibles per as vehicles que giren.

• Actualment la intersecció amb la carretera BV-1432 té problemes de
capacitat i un disseny poc intuïtiu que pot disminuir la fluïdesa de trànsit i crear
conflictes de prioritat de pas. A més, la configuració actual suposa importants
disfuncions per als desplaçaments a peu (manca de vorera i passos de vianants).

Descripció i disfuncions

• La intersecció amb el carrer Costa de Can Puig és un altre dels punts més
crítics de la travessera. La corba pronunciada que han de fer els vehicles per a
incorporar-se i la manca de visibilitat de la via (corba i canvi de rasant) dificulten
les incorporacions. Resulten especialment complicats els girs a la dreta on els
vehicles necessàriament han d’envair el carril contrari. Per als vehicles grans fins i
tot pot ser necessari envair a vorada contrària i fer maniobres amb marxa enrere.
Aquest punt rep el trànsit de pesants d’entrada i sortida de l’empresa Biokit.

• La intersecció amb el carrer Tenes registra un elevat nombre de col·lisions
posteriors. Es tracta de la primera cruïlla regulada amb semàfor amb la qual es
troben els vehicles que vénen de nord i marca la porta d’entrada al tram més
urbà de la travessera. La seva ubicació després d’una corba (tot i que molt
oberta) juntament amb la velocitat dels vehicles en aquest tram d’aspecte més
interurbà i amb el mal estat de la senyalització d’avís de semàfor faciliten aquesta
tipologia d’accident. A més a més, la dotació de passos és incompleta i la vorera
presenta diferents interrupcions injustificades. L’existència d’una parada
d’autobús urbà reforça la necessitat d’actuar en aquest punt.

• En el tram més al nord, la travessera creua una zona residencial d’habitatges
unifamiliars. Les interseccions amb el carrer València i el carrer
Formentera també presenten les disfuncions ja esmentades. Manquen passos
de vianants a la confluència del carrer València i aquesta via requereix millorar la
seva urbanització (actualment manca orella i els contenidors de brossa se situen
abans del pas). La cruïlla amb el carrer Formentera, tot i ser regulada amb
semàfor, té una dotació incompleta de passos. En anys anteriors s’han produït
diverses col·lisions posteriors.

• També és necessari revisar els sentits de circulació d’aquesta àrea residencial,
per tal de garantir que les sortides de les vies transversals cap a la travessera es
realitzin amb seguretat (sempre preferiblement cruïlles regulades amb semàfor).



Actuacions

Es proposen un seguit d’actuacions a implementar a curt/mig termini per tal de millorar
la seguretat del carrer Anselm Clavé. A continuació s’inclouen esquemes orientatius de
les mesures proposades.

• Vianants i ciclistes. És prioritari actuar per garantir la continuïtat dels itineraris
a peu al llarg de l’eix del carrer Anselm Clavé.

• S’han de pavimentar ells trams de vorera on manca paviment o on està en
mal estat de manteniment i amb desnivells.

• S’ha de completar la dotació de passos de vianants i han de ser protegits:
considerant la IMD de la travessera els passos han de disposar sempre de
refugi o de semàfor. Algun pas (cas dels passos a la intersecció amb el
carrer Sant Baldiri o carrer de Pompeu Fabra) ja es considera protegit
perquè s’ubica entre un pas amb semàfor i un pas amb refugi (on
disminueix la velocitat dels vehicles).

• En aquells trams on és impossible establir vorera per la manca
d’espai físic s’han d’ubicar passos de vianants (protegits) per
creuar a l’altra vorera existent. Aquesta mesura s’aplicarà al tram
entre el carrer de Mossèn Cinto Verdaguer i el carrer Costa de Can Puig.

• Al tram entre el carrer Costa de Can Puig i carrer de Tenes hi ha espai per
establir vorera al costat est si es redueix lleugerament l’amplada de la
calçada. Tot i la reducció, l’amplada dels carrils serà suficient i superior a
la que mostra la via en altres trams. Per tant, no s’afecta el seu
funcionament.

• S’ha d’establir vorera continua en aquells carrers de paviment únic
(carrers que donen accés al nucli de l'església: els dos extrems de carrer
Major i plaça de la Font).

• S’ha de garantir l’accés segur i confortable a les parades d’autobús
urbà. Ha d’existir pas de vianants protegit entre les parades de cada
sentit i s’ha de disposar d’un espai d’espera de l’autobús (tot i les
limitacions d’espai que imposi cada tram de vorera).

• S’ha d’adaptar els passos de vianants a les normatives d’accessibilitat.
Tots els passos han de disposar de gual amb els pendents reglamentaris.
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• L’establiment de refugi físic als passos de vianants té un doble efecte: protegir els
passos i corbar lleugerament l’itinerari dels vehicles per a crear un element
pertorbador que elimini la visual d’un itinerari recte i conseqüentment disminueixi
la velocitat dels vehicles. La seva configuració ha de ser adequada per permetre
circular a la velocitat de la via però també per imposar la reducció de velocitat
abans dels passos de vianants.

A més a més d’implementar aquests criteris d’actuació globals a la via es proposen
mesures específiques de millora de cada intersecció:

• Intersecció amb el carrer de la Fàbrica: Completar la dotació de passos de
vianants, regular amb semàfor la cruïlla i establir orella que delimiti el carril
d’aparcament.

• Intersecció amb el carrer Pau Claris: reforçar la senyalització horitzontal i
establir orella.

• Intersecció amb el carrer Francesc Macià: Establir sentit únic, completar la
dotació de passos de vianants amb refugi, establir orella i reduir el nombre de
cartells previs a la cruïlla.

• Interseccions amb carrers Sant Baldiri i Lluís Companys: es mantenen els
passos de vianants actuals, protegits per la reducció de velocitat que imposen els
refugis dels passos de vianants adjacents. Manca urbanitzar la vorera sud del
carrer Lluís Companys.

• Intersecció amb carrer Baronia de Montbui: reduir el temps d’espera dels
vianants en la fase semafòrica de les hores vall (fora d’horari d’entrada i sortida
escolar). En zona urbana els vianants difícilment toleren un temps d’espera
superior a 45 segons i acaben creuant en vermell. També s’aconsella establir
baranes protectores que condueixin els vianants al pas per a evitar que creuin en
línia recta entre la zona d’estacionament del carrer Torrent Merdanç i el carrer
Baronia de Montbui.

• Intersecció amb carrer Major: establir vorera continua a l’entrada del carrer
Major. Senyalitzar l’entrada exclusiva als carrers del nucli de veïns amb gual i
bicicletes i impedir el trànsit de pas o l’estacionament lliure als carrers del nucli.
Aquesta senyalització s’ha d’implantar als dos extrems del carrer.



Actuacions

• Intersecció amb carrer Doctor Bonet: el carrer Doctor Bonet actualment no
està urbanitzat. S’hauran d’establir voreres i delimitar les fileres d’estacionament i
es proposa configurar-lo unidireccional de sortida cap a Anselm Clavé.

• La intersecció amb carretera BV-1432 i el seu entorn requereixen a mig
termini una intervenció més profunda,. La mesura més adequada per tal de donar
capacitat a aquesta intersecció, donats els volums de trànsit actuals, serà establir
una rotonda que permetrà gestionar els girs que actualment es produeixen entre
les dues vies. Alhora, reduirà la velocitat dels vehicles que circulen pel carrer
Anselm Clavé. La rotonda haurà de estar dotada de passos de vianants amb refugi
a tots els ramals. Complementàriament a la obra s’ordenarà l’espai d’estacionament
adjacent.

• Intersecció amb carrer de Pompeu Fabra: establir vorera continua a l’entrada
del carrer.

• Intersecció amb carrer de l’Aliança: completar la dotació de passos de
vianants i establir orelles. Tancar la plaça de la Font al trànsit rodat i recuperar
aquest espai per als vianants.

• Intersecció amb carrer Costa de Can Puig: establir semàfor amb detector per
al trànsit que surt del carrer Costa Can Puig. La semaforització aporta seguretat per
als complicats girs a la dreta des del carrer Costa Can Puig i en especial per als
vehicles pesants que han de realitzar aquesta maniobra, envaint tot el carril
contrari. Per als camions de majors dimensions seguirà sent impossible fer el gir
sense fer complicades maniobres amb marxa enrere (vegeu al gràfic el resultat de
l’assaig efectuat amb Autoturn per a un camió de 12 m). Es proposa per tant
prohibir els girs a la dreta per als vehicles que sobrepassen una certa llargada,
obligant-los a dirigir-se a nord. S’haurà d’estudiar l’itinerari alternatiu per a aquests
vehicles. Aprofitar l’establiment de semàfor per establir pas de vianant amb
polsador (el canvi a verd ha de ser pràcticament immediat). A la cantonada nord de
la intersecció, eixamplar la vorera per impedir l’entrada al carrer Costa de Can Puig
a gran velocitat.
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• Intersecció amb carrer del Tenes: completar la dotació de passos de vianants i
establir continuïtat a les voreres. S’ha d’establir vorera en tot el tram del costat est
on actualment no existeix, fins a la cruïlla amb el carrer Castelló de la Plana.
Prèviament a la intersecció s’ha de instal·lar un senyal d’avís de semàfor que
substitueixi l’actual (en mal estat).

• Intersecció amb carrer Castelló de la Plana: completar la dotació de passos
de vianants.

• Interseccions amb els carrer de València i de Formentera: es proposa
modificar les actuals direccions dels carrers residencials de la zona perquè la
sortida cap al carrer Anselm Clavé es produeixi per les cruïlles regulades amb
semàfor (més segures). Es proposa modificar el sentit de circulació del carrer
València i establir passos de vianants amb refugi físic i orelles. Per tal de millorar la
seguretat del gir d’incorporació cap al carrer Formentera es proposa crear un carril
de gir, establint una fase pròpia regulada amb semàfor. Cal reduir al mínim el
temps de les tres fases de semàfor i assegurar que el temps d’espera per a
vianants en cap moment sobrepassi els 45-50 segons.

• Altres actuacions complementàries:

• Al costat de la parada central d'autobús de Lliçà d’Amunt hi ha una zona
d’estacionament de vehicles en semibateria. S’aconsella orientar les
places en semibateria inversa de manera que la maniobra de sortida es
realitza de cara, amb millor visibilitat (vegeu annex de bones pràctiques).



Proposta d’actuacions
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2007

Accidents amb víctimes

2008 2009

1 2 1

2010

Total

0

4
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Tipus d’accidents

Morts

Lesivitat de les víctimes

Greus Lleus

0 2 2

Total 4

Vehicles implicats

Turisme

Ciclomotor

1

3

Motocicleta

Furgoneta

1

2

Col·lisió amb 
obstacle

12

Col·lisió lateral
Col·lisió 
posterior

1
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Localització de les imatges

9
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1
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5

3

4
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BV-1432 entre la BV-1602 i l’avinguda Països Catalans.
Aquest tram comunica els dos eixos principals del nucli central
de Lliça d’Amunt. Tot i això no hi ha voreres per als vianants a
cap dels dos costats.

BV-1432 a l’oest de l’avinguda Països Catalans. La intersecció
amb aquesta última via es regula amb una rotonda. No hi ha
cap pas de vianants per a creuar aquest ramal de la
intersecció.

BV-1432, intersecció amb l’avinguda Països Catalans. La
rotonda regula correctament el trànsit motoritzat, que no pot
creuar sense reduir sensiblement la velocitat.

1 2 3

Avinguda Països Catalans al sud de la rotonda. El pas de
vianants més proper a la intersecció està molt lluny d’aquesta.
La vorera a l’esquerra és massa estreta.

Avinguda Països Catalans al nord de la rotonda. Manca vorera
en un dels costats i tampoc no hi ha cap pas de vianants.

BV-1432 a l’est de la rotonda. Els vianants disposen d’un pas
de vianants regulat amb semàfor de polsador. El temps
d’espera és normalment molt curt i no sobrepassa mai els 40
segons.

4 5 6
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Pont de la BV-1432 sobre el riu Tenes. Les voreres són molt
estretes (uns 90 cm d’amplada útil) i estan protegides del
trànsit rodat amb una tanca. Tot i que primer la tanca era de
doble ona ara s’ha substituït per una tanca més urbana i
apropiada.

Carrer Bosc de la Riera, intersecció amb BV-1432. Per
seguretat es prohibeixen el girs a l’esquerra des del carrer
Bosc de la Riera; els conductors que volen anar cap a
Granollers poden fer un canvi de sentit a la rotonda. El pas de
vianants està molt allunyat de la intersecció.

BV-1432, intersecció amb el carrer Bosc de la Riera. No hi ha
vorera a cap dels dos costats de la carretera, a l’oest de la
intersecció. Tampoc no hi ha cap pas de vianants que permeti
creuar-la. Comença la zona interurbana amb velocitats de
carretera.

7 8 9

BV-1432 a l’oest del carrer Bosc de la Riera. Al costat sud hi
ha un altre carrer de recent urbanització on es preveu un
augment de trànsit en el futur. Té voreres als dos costats però
sense continuïtat a la zona de la carretera.

La mateixa intersecció. La senyalització horitzontal és molt
deficient; manca, senyalització horitzontal de l’estop. Des del
carrer adjacent es permeten els girs a l’esquerra tot i la seva
perillositat, sobretot a les hores puntes. No hi ha cap pas de
vianants.

La mateixa intersecció vista des de l’est. S’han prohibit els girs
a l’esquerra des de la carretera per a agilitzar el trànsit i evitar
frenades sobtades amb risc de topades per darrera. La
carretera és totalment recta i no hi ha cap element físic que
obligui els conductors a reduir la velocitat.

121110
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Passos de vianant s  +  -
Manquen passos de vianants en totes les interseccions 
Sovint hi ha passos allunyats de la intersecció 
Alguns vianants creuen fora dels passos 
Cap pas de vianants és massa llarg 
Tots els passos de vianants tenen gual 
La rampa dels guals és còmoda 
La rampa dels guals és acceptable 
Aparcament

No hi ha espai d'aparcament senyalitzat al tram 

Normalment no s'observa aparcament irregular al tram 
Semàfors

Un pas de vianants a la rotonda es regulat amb semàfor de polsador
El temps d'espera dels vianants és acceptable 
El temps de verd sempre és suficient per a creuar la calçada 
Generalment, el temps de verd per als vehicles és suficient 
Conductors i els vianants acostumen a respectar el semàfor 
Senyalit zació  vert ical

Falta senyalització vertical als passos de vianants sense semàfor 
Senyalit zació  horit zont al

A algun carrer adjacent manca senyalització horitzontal 
A algun carrer adjacent la senyalització horitzontal està semiesborrada 
Velocit at

En alguna part del tram es registren velocitats excessives 
Els carrils de circulació tenen una amplada adequada 
No hi ha mesures físiques de reducció de velocitat 
Hi ha senyals de límit de velocitat en alguns punts del tram 
No hi ha senyals de control radar 
Voreres

Falten voreres a tots dos costats en la majoria del tram 
Les voreres existents són massa estretes 

Característiques tram
• El tram suposa l’entrada a la zona urbana de Lliçà d’Amunt venint de Granollers per la

BV-1432 que, a més a més, connecta amb la C-17. Formalment una part important
del tram es troba en zona urbana (fins al carrer Bosc de la Riera) però només un petit
tram a prop de la riera del riu Tenes té un aspecte mínimament urbà.

• Manquen voreres als dos costats de la resta del tram i els vianants han de baixar pel
voral. Aquest problema és especialment greu al tram entre el carrer Anselm Clavé i
l’avinguda Països Catalans, dues vies totalment urbanes i eixos importants tant per
als vehicles com per als vianants. No s’ofereixin condicions segures per al trànsit a
peu entre aquests dos vials. Els dies de mercat nombrosos vehicles estacionen en
aquest tram, als dos costats, creant un important problema de seguretat i entorpint la
circulació. El problema s’accentua perquè també manquen voreres al vial alternatiu
més proper, el carrer Dr. Bonet.

• La manca d’urbanització del tram entre el carrer Anselm Clavé i l’avinguda Països
Catalans contrasta amb la rotonda d’aquest últim vial i l’estret pont sobre el riu Tenes
(que intuïtivament marquen l’entrada a la zona urbana amb velocitat reduïda). El
desenvolupament urbanístic previst a l’altre costat del riu implica que hi hagi un
augment significatiu del trànsit al carrer Bosc de la Riera i al carrer a l’altre costat de
la carretera (una mica més cap a Granollers), amb perilloses entrades i sortides de la
carretera. Al carrer Bosc de la Riera, els camions a vegades tenen dificultats per
trobar un buit al trànsit de la carretera i, en direcció del centre, necessàriament han
de envair el carril contrari per l’estretor de la calçada al pont. L’inici de la zona urbana
amb velocitat de màx. 50 km/h ja no està al lloc adequat i s’hauria de situar més cap
a l’est. En aquesta part del tram la BV-1432 té un traçat totalment recte que incita
velocitats elevades i no hi ha cap tipus de reductors de velocitat.

• Una altra factor d’inseguretat és que a tot el tram només hi ha un pas de vianants
per a creuar la carretera. Aquest pas es troba al sud de la rotonda i disposa de
semàfor amb polsador. Normalment canvia a verd de forma gairebé immediata quan
s’activa el polsador. En canvi manca un pas de vianants a l’altre costat de la rotonda i
també a les interseccions amb el carrer Anselm Clavé i el carrer Bosc de la Riera.

• També calen passos de vianants per a creuar els carrers adjacents perquè els passos
que hi ha estan tots molt lluny de la intersecció i de l’itinerari natural dels vianants.

• La rotonda de la intersecció amb l’avinguda Països Catalans regula correctament el
trànsit motoritzat i funciona, a més a més, com un eficaç reductor de velocitat. L’illot
central és suficientment gran per a evitar els encreuaments en línia recta.

Descripció i disfuncions

T2 Carretera de Granollers (BV-1432)



Actuacions

• A curt termini, establir una vorera de mín. 1,5 m al costat sud de la carretera BV-
1432 entre el carrer Anselm Clavé i l’avinguda Països Catalans aprofitant la
plataforma existent de la carretera. A mig termini, eixamplar aquesta vorera a
mín. 3 m i establir una altra vorera de la mateixa amplada a l’altre costat. Per
accentuar el seu caràcter d’avinguda urbana es proposa plantar una filera d’arbres
a cada costat que, a més a més, funcionarà com a franja de separació entre el
trànsit motoritzat i els vianants.

• A mig termini, establir vorera al costat oest de l’avinguda Països Catalans, entre la
rotonda i el carrer Aliança. Eixamplar la vorera oest de l’altre costat de la rotonda
fins al carrer Dr. Bonet.

• Establir passos de vianants a la rotonda, amb refugis físics als ramals nord, sud i
oest. Al ramal est es manté l’actual pas amb semàfor de polsador. Els refugis físics
impliquen que cada etapa dels encreuaments sigui més curta i amb menys
moviments diferents. A les rotondes aquesta mesura és especialment important
per la dificultat que tenen els vianants per a interpretar la intenció dels conductors
que es troben dins la rotonda.

• Es proposa eixamplar les dues voreres estretes que té actualment el tram entre
l’avinguda Països Catalans i el carrer Bosc de la Riera (al primer tram més a prop
de l’avinguda Països Catalans), guanyant terreny de la zona verda que hi ha al
costat. També seria convenient eixamplar les voreres del pont sobre el riu Tenes
però aquesta actuació seria costosa perquè implicaria eixamplar el pont (no es pot
guanyar espai a la calçada, que ja és força estreta).

T2 Carretera de Granollers (BV-1432)

• Al carrer Bosc de la Riera, apropar el pas de vianants per a creuar aquest carrer a
la intersecció. Establir un altre pas de vianants per a creuar la carretera a l’est de
la intersecció.

• Per tal d’afavorir la seguretat d’aquests passos i facilitar la sortida del carrer Bosc
de la Riera, la cruïlla es regularà amb semàfor. El semàfor per als vehicles que
surten del carrer Bosc de la Riera tindrà detector i el semàfor del pas de vianants
per a creuar la carretera serà de polsador; només canvien a verd quan siguin
activats. El canvi serà pràcticament immediat. Als gràfics a continuació s’han
simulat els girs des del carrer Bosc de la Riera amb el programa Autoturn per a
determinar el lloc adequat per a ubicar la línia de detenció a la carretera. La
simulació, també, verifica que per als girs a la dreta és totalment impossible evitar
la invasió al carril contrari sense una reforma molt radical de la intersecció.

• Pavimentar la vorera existent al costat est del carrer Bosc de la Riera i connectar
aquesta vorera amb el nou pas de vianants per a creuar la carretera. Al costat sud
de la carretera, establir una vorera nova entre les existents al pont i a la
cantonada del carrer adjacent a l’est del carrer Bosc de la Riera.

• Desplaçar els senyals d’entrada/sortida de zona urbana (S-500 i S-501) més cap a
l’est. Entre els senyals i la cruïlla regulada amb semàfor hi haurà una zona de
transició amb bandes rugoses, que incitaran els conductors a moderar la velocitat
abans d’entrar a la intersecció.
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Vista de la cruïlla. Els vehicles que circulen pel camí de la
Serra de Ca l’Esteper entre el centre urbà i Can Salgot tenen
prioritat sobre aquells que s’incorporen des del camí de
Palaudàries (direcció Ca l’Artigues). La corba i els ramals en
canvi de pendent no fa intuir aquest funcionament.

Ramal del camí de la Serra de Ca l’Esteper en direcció a Can
Salgot. El pendent dificulta la visibilitat de la cruïlla.
S’interromp la vorera que discorre paral·lela al camí de la
Serra de Ca l’Esteper.

Els vehicles provinents del camí de Palaudàries troben tres
bandes rugoses d’avís prèvies a la intersecció i senyalització
d’estop vertical i horitzontal a la pròpia intersecció. El preavís
és insuficient per a un conductor distret o amb excés de
velocitat.

1 2 3

Paral·lel al camí de Palaudàries discorre un camí de terra per
als desplaçaments a peu, separat de la calçada per un marge
verd i una barrera de seguretat que evita l’encreuament a la
cruïlla. La intersecció se situa després d’una corba, fet que
dificulta la visibilitat dels vehicles.

El camí de terra per a vianants connecta amb el camí de la
Serra de Ca l’Esteper, tot i que pel costat oposat de la vorera.
A la imatge s’aprecia el fort pendent de la intersecció.

Actualment s’estan realitzant obres a la intersecció,
possiblement per millorar les connexions per a vianants.

4 5 6

P1 Camí de la Serra de Ca l’Esteper, cruïlla amb camí de Palaudàries



Característiques tram

• La intersecció ha registrat un volum important d’accidents en els últims anys,
fonamentalment topades entre vehicles per manca de respecte de les prioritats de
pas.

• La configuració de la intersecció no permet diferenciar intuïtivament quin ramal té
prioritat de pas. El camí de Palaudàries accedeix al camí de la Serra de Ca l’Esteper
gairebé en línia recta, fet que pot portar erròniament a creure que es tracta del
ramal principal. Hi ha senyalització d’estop però se situa exclusivament a la mateixa
cruïlla: un conductor que hi accedeixi amb excessiva velocitat pot no visualitzar-les.
Tot i la disposició de bandes d’avís aquestes han resultat ser insuficients. La
senyalització horitzontal està lleugerament esborrada per les marques de frenades
brusques que es produeixen al punt.

• La visibilitat de la cruïlla es complica per l’important desnivell entre els dos ramals
del camí de la Serra de Ca l’Esteper. Aquest element reforça addicionalment la
sensació que l’eix principal el constitueix el camí de Palaudàries en continuïtat amb
el ramal del camí de la Serra de Ca l’Esterper (en direcció al nucli urbà).

• La manca de pintura del camí de la Serra de Ca l’Esteper dificulta que els vehicles
visualitzin clarament la intersecció en aproximar-se. Manca pintura de separació
entre carrils.

• Els problemes de la cruïlla es veuen aguditzats per l’excés de velocitat a la qual
circulen els vehicles provinents de Ca l’Esteper pel camí de la Serra.

• Existeixen itineraris per a vianants al punt, tot i que no estan correctament
interconnectats. Hi ha vorera al ramal del camí de la Serra de ca l’Esteper en
direcció al centre urbà i un camí de terra segregat de la calçada al camí de
Palaudàries. Manca un pas que connecti aquests dos itineraris i un tram de vorera
que permeti la connexió a peu en direcció als barris de Can Salgot, Can Roure, Can
Lledó i Mas Bo.

Descripció i disfuncions

P1

Passos de vianant s  +  -
Cap dels ramals disposa de passos de vianants 
Aparcament
No hi ha espai d'aparcament senyalitzat a prop del punt 

Semàfors
La intersecció no es regula amb semàfor
Senyalit zació  vert ical

Falta senyalització vertical 
Senyalit zació  horit zont al

Falta senyalització horitzontal de separació de carrils/sentits de circulació 
La senyalització horitzontal està semiesborrada 
Velocit at

En els ramals es registren velocitats excessives 
L'amplada dels carrils de circulació és correcta 
En un dels ramals hi ha bandes d'alerta 
No hi ha senyals de límit de velocitat 
No hi ha senyals de control radar 
Voreres

Falten voreres en un dels ramals 
L'amplada de les voreres és suficient en tots els ramals 

Camí de la Serra de Ca l’Esteper, cruïlla amb camí de Palaudàries



Actuacions

• La senyalització de la cruïlla ha de ser prou completa com
per a suplir les mancances de la configuració física dels
ramals i la manca de visibilitat causada pel desnivells. Per
tant, és necessari incrementar la senyalització vertical
d’avís al camí de Palaudàries (avís de STOP a 100 m).
Aquesta senyalització s’ha d’ubicar abans de la última corba
abans de la cruïlla per reduir progressivament la velocitat
dels vehicles. També es proposa completar la dotació de
bandes d’avís.

• Així mateix se suggereix situar senyalització vertical d’avís de
la cruïlla (P1a i P1b) també als ramal del camí de la Serra de
Ca l’Esteper, tot i tenir preferència, per reduir la velocitat
dels vehicles en aproximar-se a la intersecció.

• La senyalització horitzontal de la cruïlla és fonamental
per evidenciar visualment la continuïtat dels dos ramals del
camí de la Serra de Ca l’Esteper. A causa de l’important
nombre de vehicles que circulen cada dia per la cruïlla serà
necessari un manteniment freqüent. Tot i així, amb una
mesura a implementar a curt termini i de baix cost, seria
possible simplificar ràpidament la comprensió de la cruïlla i
prevenir accidents.

• S’han de connectar també els itineraris a peu existents,
establint un pas de vianants per creuar el ramal oest del
camí de la Serra de Ca l’Esteper (amb la senyalització d’avís
corresponen, P20) i perllongant els itineraris per permetre la
connexió a peu entre els barris. Especialment important és
perllongar el tram de vorera del camí de la Serra de Ca
l’Esteper fins al pas de vianants, i establir un camí en
continuïtat del pas fins al nucli de Can Salgot.

P1 Camí de la Serra de Ca l’Esteper, cruïlla amb camí de Palaudàries
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C-1415b a l’oest de la intersecció amb la BV-1602. Una gran
rotonda regula el trànsit i funciona al mateix temps com a
eficaç reductor de velocitat.

C-1415b a l’oest de la intersecció amb la BV-1602. El pas de
vianants està molt allunyat de la intersecció i obliga sovint els
vianants a allargar significativament el seu itinerari. Malgrat un
volum de trànsit significatiu de més de 10.000 veh./dia el pas
no disposa de semàfor ni de refugi físic.

BV-1435, intersecció amb la C-1415b. El pas de vianants
d’aquest ramal està molt allunyat de la intersecció i de
l’itinerari natural dels vianants. No disposa de semàfor ni de
refugi físic entre els dos sentits de circulació.

1 2 3

C-1415b a l’est de la intersecció amb la BV-1602. També en
aquest ramal el pas de vianants està allunyat de la intersecció
i no disposa ni de semàfor ni de refugi físic entre els dos
sentits de circulació.

C-1415b a l’est de la intersecció amb la BV-1602. Als dos
costats d’aquest ramal hi ha una calçada lateral amb
aparcament. La manca d’orelles perjudica la visibilitat als
passos de vianants i incita l’estacionament irregular al seu
damunt.

BV-1602, intersecció amb la C-1415b. Un altre pas de vianants
sense semàfor ni refugi físic. La vorera al costat esquerra de
la BV-1602 no connecta amb el pas. Es permeten els girs a
l’esquerra per a entrar a la benzinera i el CAP.

4 5 6

P2 C-1451b entre BV-1602 i carrer Passerell



C-1415b, intersecció amb el carrer Passerell. A la sortida des
del CAP es permeten el girs a l’esquerra, tot i que el trànsit
sovint és molt dens i als conductors els pot resultar difícil
trobar un buit que els permet sortir amb seguretat.

La mateixa intersecció a l’altre costat de la C-1415b. Per a
millorar la seguretat s’ha prohibit girar a l’esquerra des del
carrer Passerell.

La calçada lateral del costat sud de la C-1415b. S’ha reservat
una franja per als vianants i els ciclistes emprant pintura.
Queda segregada físicament del trànsit motoritzat amb una
filera de fanals, bancs i vegetació. Al costat oposat hi ha
aparcament en semibateria amb visibilitat deficient a l’hora de
sortir.

7 8 9

La mateixa calçada lateral a prop del CAP. Hi ha aparcament
en semibateria amb poca visibilitat a l’hora de sortir. Acaba la
franja pintada per als vianants.

C-1415b, intersecció amb el carrer Esparver. Pas de vianants
sense refugi ni semàfor. Un percentatge elevat dels
conductors no cedeixen el pas als vianants.

El mateix pas de vianants. Per a millorar la visibilitat entre
vianants i conductors a prop del pas s’ha eliminat un petit
tram de l’aparcament de cotxes substituint-lo per aparcament
de motos i bicicletes, respectivament.

121110
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Passos de vianant s  +  -
En tots els ramals de la rotonda hi ha passos de vianants 
Manquen passos de vianants a alguns creuaments a prop de la benzinera 
Els conductors gairebé mai no respecten la prioritat del vianants 
Sovint hi ha passos allunyats de la intersecció 
Alguns vianants creuen fora dels passos 
Cap pas de vianants és massa llarg 
Tots els passos de vianants tenen gual 
La rampa dels guals és acceptable 
En alguns passos de les calçades laterals manquen orelles als carrils amb aparcament 
Aparcament

A les calçades laterals hi ha espai viari reservat a l'aparcament 
S'observa aparcament irregular als passos de vianants 
L'aparcament perjudica la visibilitat en algun pas de vianants 
Hi ha aparcament en bateria/semibateria amb visibilitat limitada 
Semàfors

No hi ha cap intersecció regulada amb semàfor
Senyalit zació  vert ical

Falta senyalització vertical a algun pas de vianants sense semàfor 
Senyalit zació  horit zont al

Senyalització horitzontal correcta 
Velocit at

A vegades es registren velocitats excessives 
Els carrils de circulació tenen una amplada adequada 
No hi ha mesures físiques de reducció de velocitat 
Hi ha senyals de límit de velocitat en diferents punt del tram 
No hi ha senyals de control radar 
Voreres

No hi ha vorera en un dels costats en algunes parts del tram 
L'amplada de les voreres és suficient en tot el tram 

Característiques tram

• La rotonda a l’extrem oest del tram és un important nus on s’ajunten les carreteres
C-1415b, BV-1602 i BV-1435. Les dimensions de la rotonda són prou considerables
com per a permetre una regulació àgil i segura del trànsit i el seu disseny obliga de
forma eficaç els conductors a reduir la velocitat – no és possible travessar la rotonda
en línia gairebé recta a gran velocitat.

• Als quatre ramals de la rotonda hi ha passos de vianants i la principal disfunció és la
seva ubicació i el seu disseny. Tots estan molt allunyats de la intersecció i obliguen
els vianants a allargar significativament el seu viatge. Cap d’ells disposa de semàfors
ni de refugi físic entre els dos sentits de circulació. Aquesta mancança és una clara
disfunció tenint en compte que totes les carreteres tenen un volum de trànsit (IMD)
que supera els 10.000 veh./dia. A vies amb un trànsit tan elevat als vianants els
resulta molt difícil creuar les carreteres a les hores puntes, sobretot tenint en compte
que els conductors no acostumen a respectar la preferència dels vianants. Tampoc el
pas de vianants per a creuar la C-1415b a la seva intersecció amb el carrer Esparver
disposa de semàfor ni de refugi.

• Als dos costats del ramal est de la C-1415b, però sobretot al costat sud, hi ha
importants punts d’atracció (com una benzinera, un CAP i diferents centres
comercials) que impliquen un nombre significatiu d’entrades i sortides. Actualment
molts d’aquests moviments es realitzen amb perillosos girs a l’esquerra que
perjudiquen la fluïdesa del trànsit. Especialment problemàtic és el gir a l’esquerra per
a sortir del Centre d’Atenció Primària amb direcció cap a la rotonda. A les hores punta
als conductors els resulta molt difícil trobar un buit al trànsit que permeti sortir amb
seguretat i és fàcil que algú es precipiti.

• La manca d’orelles per a acotar l’espai d’aparcament als passos de vianants té efectes
semblants. Aquesta disfunció no solament es produeix a la intersecció amb el carrer
Cervantes sinó en tot el tram estudiat. S’observa que les orelles de recent construcció
han millorat notablement la visibilitat.

• Un problema observat a les dues calçades laterals de la C-1415b és l’aparcament en
semibateria convencional amb sortida marxa enrere. Amb aquesta disposició els
conductors tenen una visibilitat acceptable a l’hora de sortir.

• La manca general d’orelles per a acotar l’espai d’aparcament a prop dels passos de
vianants també perjudica la visibilitat a les calçades laterals.

Descripció i disfuncions

P2 C-1451b entre BV-1602 i carrer Passerell



Actuacions

• Invertir el sentit de circulació a la calçada lateral al costat sud de la C-1415b entre
la rotonda i el CAP. La calçada tindrà entrada al CAP i sortida a la BV-1602 al sud de
la rotonda. D’aquesta manera s’aprofita molt millor la rotonda per a evitar els
perillosos girs a l’esquerra. El canvi de sentit permet eliminar el 100% d’aquests girs
sense restringir la mobilitat dels conductors.

• El mateix sistema s’aplica a la benzinera que tindrà entrada des de la C-1415b i
sortida a la BV-1602.

• El canvi de sentit a la calçada lateral sud implica automàticament que l’actual
aparcament en semibateria convencional es converteixi en semibateria inversa, que
aporta una millor visibilitat a l’hora de sortir. Per tal de convertir l’aparcament en
semibateria de la calçada nord en semibateria inversa cal repintar la senyalització
horitzontal de la zona d’estacionament.

• Als ramals oest i nord de la rotonda cal apropar els passos de vianants a la
intersecció i a l’itinerari natural dels vianants.

P2 C-1451b entre BV-1602 i carrer Passerell

• Establir refugis físics als quatre passos de vianants de la rotonda,. D’aquesta manera
cada etapa dels encreuaments serà més curta i amb menys moviments diferents. A les
rotondes aquesta mesura és especialment important per la dificultat dels vianants
d’interpretar la intenció dels conductors que es troben dins la rotonda.

• Establir semàfor de polsador al pas de vianants per a creuar la C-1415b a prop del
carrer Esparver. Cal assegurar que el temps d’espera dels vianants (des del moment
que activen el polsador) sigui mínim. Una solució alternativa seria establir refugi físic.

• Completar la dotació de passos de vianants a l’entorn de la benzinera (vegeu el gràfic).

• Acotar l’espai d’aparcament a les calçades laterals amb orelles als passos de vianants.
Es reduirà la llargada dels passos i s’afavorirà la visibilitat entre vianants i conductors
(també entre els conductors del passeig i els dels carrers adjacents). A més a més
s’impedirà l’estacionament irregular sobre els passos o a les cantonades, on la visibilitat
es veu especialment perjudicada.

• A la BV-1602 al costat de la benzinera, establir vorera contínua amb rampes suaves a
les dues sortides contigües.

A continuació s’indica una sèrie de propostes per a millorar la seguretat viària a aquest
punt a curt i mig termini. Algunes mesures són molt econòmiques mentre altres
necessiten un cert desemborsament econòmic. Conseqüentment pot ser convenient
realitzar les propostes en diferents fases.



P2 C-1451b entre BV-1602 i carrer Passerell

Esquema d’actuacions
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10.  SÍNTESI D’ACTUACIONS DEL PLA 

Acció Efectivitat Indicador Prioritat 

Jerarquització de la xarxa viària (bàsica, local i residencial): mesures de segregació 
d’usos de la xarxa per a fer realment efectiva la funció prevista en cada carrer. 

Alta 
Carrers de vianants o amb prioritat invertida (s/total longitud xarxa) 
Carrers amb límit inferior al límit de 50 km/h (s/total longitud xarxa) 
Carrers amb voreres d'amplada inferior a 1m (s/total longitud xarxa) 

2012-2015 

Regulació amb semàfors o establir refugis físics dels passos de vianants a les 
travesseres de les carreteres 

Alta Interseccions semaforitzades (s/total interseccions) 2012-2015 

Augmentar la xarxa de carrers per a vianants o de prioritat invertida Mitjana Carrers de vianants i carrers pacificats (s/total longitud xarxa) 2012-2015 

Reforçar amb mesures físiques l’acció contra l’estacionament indegut. Eliminar 
aparcament de cotxes o substituir-lo per un de motos i/o bicicletes allà on perjudica la 
visibilitat 

Baixa 
Nombre de punts tractats (acció contra estacionament indegut) per 
millorar la seguretat viària/any 

2012-2015 

Completar la xarxa de camins i vies segregades per a vianants i ciclistes Mitjana Km de camins condicionats i vies segregades construïts 2012-2015 

Millorar el disseny i l’ordenació del trànsit a les rotondes urbanes Mitjana Nombre d’actuacions de millora/any 2012-2015 

Mantenir actualitzada i completa la dades d’accidents amb víctimes Mitjana Modificació de la base i estat d’actualització de dades 2012-2015 

Crear la figura del Responsable del Pla local de seguretat viària de Lliçà d’Amunt Mitjana Responsable del Pla local de seguretat viària de Lliçà d’Amunt 2012-2015 

Mantenir el Pla municipal continu de controls preventius (alcoholèmia, velocitat, ús del 
casc i sistemes de retenció) 

Mitjana 

Desenvolupament i seguiment del Pla 
Controls d'alcoholèmia/1000 habitants  
Controls de velocitat/1000 habitants 
Controls d'ús del casc/1000 habitants  
Controls de sistemes re retenció/1000 habitants 

2012-2015 

Mantenir o augmentar el nombre de denúncies per infraccions en moviment  Alta Denúncies per infraccions en moviment (s/ total denúncies) 2012-2015 

Mantenir o augmentar la recaptació efectiva per sancions  Mitjana Recaptació de sancions (s/ total sancions imposades) 2012-2015 

Estructurar les activitats dins del Pla municipal d’educació per a la mobilitat segura Baixa Accions d’educació per a la mobilitat segura 2012-2015 

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

Baixa Accions d’educació i formació viària 2012-2015 
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Acció Efectivitat Indicador Prioritat 

Actuar sobre els punts i trams de concentració d’accidents    

TCA 1. Carrer Anselm Clavé, entre carrer de la Fàbrica i carrer Formentera  Alta Nombre d’accidents amb víctimes 2012-2015 

TCA 2.Carretera de Granollers (BV-1432)  Alta Nombre d’accidents amb víctimes 2012-2015 

PCA 1. Carrer Francesc Macià, cruïlla amb camí de la Serra de Ca l’Esteper Alta Nombre d’accidents amb víctimes 2012-2015 

PCA 2. C-1451b, entre BV-1602 i carrer Passerell (punt amb sensació d’inseguretat) Alta Nombre d’accidents amb víctimes 2012-2015 

Actuacions en zones escolars    

CEIP Països Catalans i CEIP Sant Baldiri, al centre urbà Alta Actuacions realitzades 2012-2015 

IES Lliçà, al centre urbà Alta Actuacions realitzades 2012-2015 

CEIP Miquel Martí i Pol, a Can Salgot Alta Actuacions realitzades 2012-2015 
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11.  SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA 

11.1.  RESPONSABLE DEL SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA 

Se selecciona una persona/càrrec de l’Administració com a responsable del seguiment del 
Pla i de gestionar l’execució de les actuacions, fer tasques de coordinació entre diferents 
departaments de l’Ajuntament i actuar com a persona de contacte amb altres entitats (per 
exemple Servei Català de Trànsit i les Diputacions). 

Aquesta persona també serà responsable de la recopilació de dades necessàries per al 
seguiment i avaluació, d’emplenar les fitxes de seguiment i de fer el càlcul d’indicadors. 

11.1.1. Periodicitat 

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

11.1.2. Indicadors de seguiment 

La pàgina següent recull els indicadors (una part del quals són generals per a tot els plans 
locals de seguretat fets amb conveni entre el Servei Català de Trànsit i els municipis) que 
permeten, a part d’avaluar la situació concreta d’un municipi, fer un seguiment més global 
de l’evolució en l’àmbit de Catalunya o de l’Estat.  

11.1.3. Avaluació periòdica i definitiva 

Segons els resultats dels indicadors caldrà ajustar, o no, el Pla. Pot ser necessari canviar 
les prioritats establertes per a algunes actuacions o afegir mesures per a donar resposta a 
noves situacions. Fóra interessant comptar amb la participació del grup de seguiment en 
les fases d’avaluació. 

En acabar el termini del Pla es redactarà un informe que inclourà els resultats dels 
indicadors. Els responsables polítics i tècnics municipals rebran aquesta informació que 
haurà de servir com a base per a la redacció del proper Pla. 
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Taula 21.  Indicadors de seguiment 

Descripció indicador Valor 2010 

Indicadors fixos  

1 Índex de motorització (vehicles/1.000 habitants) 832 

2 Longitud de la xarxa viària - 

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

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

5 Interseccions regulades amb semàfor (s/total interseccions) - 

6 Rotondes (s/total interseccions) - 

7 
Percentatges de distribució modal dels viatges interns en feiners 
(vehicle privat, Transport públic, a peu/bici) 

35/2/63 

8 Passatgers en transport públic/any/habitants - 

9 Agents policia/1.000 habitants 1,8 

10 Proves d'alcoholèmia/1.000 habitants 23,5 

11 Controls de velocitat/1.000 habitants 710 

12 Denúncies per infraccions en moviment (s/ total denúncies) 30,2% 

13 Recaptació de sancions (s/ total sancions imposades) 52,7% 

14 Accidents amb víctimes/1.000 habitants 2,0 

15 Morts en accident de trànsit/10.000 habitants 0,0 

16 Atropellats/1.000 habitants 0,14 

17 S'han dut a terme campanyes de prevenció? Sí 

18 S'han dut a terme accions d’educació i formació viària? Sí 

19 Nombre de PCA tractats per millorar la seguretat viària/any - 

20 Nombre de TCA tractats per millorar la seguretat viària/any - 
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BONES PRÀCTIQUES 

per a la millora de la 
seguretat viària en 
zona urbana 
 

Hi ha molts elements i aspectes en la gestió 
de la mobilitat i en les actuacions en la xarxa 
viària que es relacionen directament o 
indirectament amb la seguretat viària. En 
aquest Pla local de seguretat viària, aquests 
elements s’han separat de les mesures 
concretes d’actuació ja que constitueixen una 
bona manera de fer (bona pràctica) per a 
prevenir els accidents i no tant una solució a 
un problema concret.  

En la redacció de projectes de nova 
urbanització i de projectes viaris que es duen 
a terme per raons alienes a la mobilitat i/o la 
seguretat viària, com poden ser obres de 
millora de clavegueram, serveis, restitució 
del paviment, etc. cal sempre tenir en 
compte la millora de la seguretat viària. 

 

S’inclou els temes següents: 

 

1. Jerarquització de la xarxa viària 

2. Àrees ambientals 

3. Interseccions 

4. Voreres i calçades 

5. Ordenació de l’estacionament  

6. Espai específic per als vianants 

7. Espai específic per als ciclistes 

8. Camins escolars 

9. Ubicació del mobiliari urbà 

10. Senyalització 

11. Reductors de velocitat 
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1. Jerarquització de la xarxa 
viària 

L’establiment d’un ordre o jerarquia funcional 
s’associa a l’objectiu de reduir l’impacte del 
trànsit en determinats àmbits, mitjançant la 
seva concentració en vies que suportin millor 
les intensitats elevades de trànsit. 

La jerarquització de la xarxa viària facilita 
l’accessibilitat als diferents sectors alhora que 
preserva determinades àrees del trànsit 
rodat. 

Els carrers es classifiquen en vies bàsiques 
(20 a 25 % de la longitud) i locals. En les 
bàsiques es permet, amb caràcter genèric, 
una velocitat màxima de 50 km/h; en les 
locals, però no es considera adequat un límit 
superior a 30 km/h. 

Xarxa bàsica. 

 Es composa per vies que connecten la 
ciutat amb l’entorn, les vies d’accés amb 
els punts d’atracció de la ciutat i aquests 
diferents punts entre si.  

 Ha d’absorbir la major part dels 
desplaçaments en vehicle privat. 

 Té prioritat en aquestes vies a l’espai 
destinat al vehicle motoritzat. 

 No és recomanable instal·lar elements 
sobreelevats en la secció del carrer. 

 Cal assegurar el pas de vianants en 
condicions segures, per exemple 
mitjançant passos regulats amb semàfor. 

 Té un límit de velocitat de 50 km/h. 

 

Xarxa local. 

 Fa funcions de connexió i distribució del 
trànsit cap a l’interior dels barris. 

 Tanca les àrees ambientals. 

 Té un límit velocitat de 30-40 km/h 

 

Xarxa veïnal. 

 Té la funció circulatòria interna en les 
àrees ambientals i possibilita l’accés 
motoritzat als garatges i edificis. 

 Està composada per vies de cohabitació, 
que han de suportar el trànsit veïnal però 
no el de pas. 

 Ha de disposar de voreres prou amples o 
amb plataforma única. 

 S’ha de guiar adequadament la circulació 
motoritzada en aquestes vies. 

 S’hi poden ubicar tot tipus de mesures 
reductores de velocitat. 

 Hi pot circular la bicicleta, per calçada i 
amb seguretat. 

 Té un límit de velocitat de 20-30 km/h. 

 

2. Àrees ambientals 

El concepte d’àrea ambiental consisteix en la 
definició d’àmbits formats per conjunts de 
carrers on es configura una accessibilitat 
reduïda mitjançant la instauració de sentits 
únics de circulació, amb la creació de carrers 
sense sortida, girs obligatoris., etc. de forma 
que es dissuadeixi el trànsit de pas i es 
redueixi al mínim l’impacte ambiental de la 
motorització. Les àrees ambientals poden 
implantar-se tant en zones residencials com 
en zones comercials o industrials. 

- Àrea ambiental de prioritat residencial: En 
aquestes zones la prioritat s’inverteix a favor 
dels usuaris de la via més “dèbils”, els 
vianants i els ciclistes. Aquesta inversió de 
prioritat imposa als vehicles una velocitat “de 
pas”, és a dir, una velocitat de 20 km/h. 
Bàsicament no hi ha elements físics de 
separació entre usuaris motoritzats i no 
motoritzats. L’entrada a aquestes àrees es 
realitza a través d’elements físics que 
constitueixen el punt de transició entre les 
zones de circulació i les cèl·lules d’activitat 
social.  

- Àrea ambiental zona 30: Aquesta solució, 
menys restrictiva que l’anterior, té com a 
finalitat principal la reducció de la gravetat 
dels accidents. L’experiència demostra que, 
establint en els barris residencials la limitació 
de velocitat a 30 km/h, desapareixen quasi 
totalment els accidents mortals entre els 
vianants o ciclistes i els cotxes. En aquest 
tipus d’àrea existeix una separació física més 
o menys accentuada entre els diferents 
usuaris. Aquest tipus d’àrea es proposa per a 
les zones d’habitatges i comercials. 

Exemples de portes d’entrada a un àrea 
ambiental: 
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Entrada simple 

 

 

 

 

Entrada amb rampa 

 

 

Sortida simple 

 

 

 

 

Sortida amb rampa 
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3. Interseccions 

La rotonda és un element efectiu com a 
reductor de velocitat a les interseccions. Es 
redueix la velocitat aproximadament uns 30 
km/h en els accessos a la rotonda però 
aquest efecte disminueix gradualment 100-
250 m després de la rotonda. 

Punts de conflicte en una intersecció en X de doble 
sentit circulatori 

 

Punts de conflicte en una rotonda 

 

Els sentits únics de circulació i la prohibició 
de girs a l’esquerra també presenten molts 
avantatges quant a la millora de la seguretat 
viària. Comparat amb una cruïlla amb doble 
sentit circulatori disminueixen els punts de 
conflicte. 

Punts de conflicte en una intersecció en X de sentit 
únic circulatori 

 

El canvi del doble sentit existent en un carrer 
a un únic sentit de circulació també permet 
reordenar l’espai viari augmentant l’espai per 
al vianant, la bicicleta i per a l’estacionament. 
En general, la reducció de l’ample de la 
calçada indueix a una disminució de la 
velocitat i a la possibilitat d’estacionar 
il·legalment. 

Visibilitat a les interseccions 

Com que una part molt important dels 
accidents tenen lloc en interseccions és obvi 
que cal afrontar aquest àmbit. En primer lloc, 
cal assegurar que els conductors s’adonen 
que estan arribant a una intersecció. Aquesta 
visualització es pot fer ressaltant el centre de 
l’eix (en cas de rotonda o minirotonda), o els 
accessos (estrenyiment de la calçada, reforç 
de l’enllumenat, etc.). 

 

 

 

 

 

En arribar a la intersecció, també cal 
assegurar una bona visibilitat. Els gràfics a 
continuació indiquen les àrees que cal 
mantenir lliures d’obstacles en interseccions 
sense regulació amb semàfor. 
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Àrea de visibilitat en interseccions en X: 

 
 

Àrea de visibilitat en interseccions en T: 

 

Límit de velocitat (km/h) 50 40 30 

Longitud de l’àrea de 
visibilitat en el carrer 
principal (m) 

95 75 55 

 

Recomanacions: 

 Remarcar la ubicació de la cruïlla. 

 Assegurar una bona il·luminació. 

 Assegurar que els senyals, arbrat, i altres 
elements no obstrueixen la visibilitat. 

 Eliminar l’espai superflu per evitar 
estacionament no controlat. 

 Assegurar passos de vianants en 
itineraris rectes. 

 

Tot seguit es mostra una sèrie de situacions 
en intersecció i les seves alternatives 
d’ordenació amb criteris de seguretat. 

Disfuncions i millores en interseccions: 

Exemples en una cruïlla amb un carril de 
circulació i dues línies d’estacionament. 

 

1.- Intersecció no compacta. Pas de vianants fora 
de la trajectòria idònia del vianant. 

 
 

2.- Intersecció igual que la núm. 1, amb marques 
vials de zona morta. 

 
 

3.- Ubicació correcta de pas de vianants. Possible 
ocupació del pas i restricció de la visibilitat. 

 
 

4.- Intersecció compacta i segura. 
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4. Voreres i calçades 

Tot ha de ser dimensionat correctament, 
voreres, carrils de circulació, carrils de 
bicicletes i zones d’estacionament. 

Les voreres massa estretes fan que no sigui 
agradable moure’s a peu o forcen els usuaris 
a baixar a la calçada, amb el risc que això 
suposa. El sobredimensionament de carrils de 
circulació i d’estacionament pot influir 
negativament en la seguretat viària ja que els 
sobreamples afavoreixen i inciten a excedir la 
velocitat i a estacionar indegudament. 

 

Recomanacions: 

 Construir voreres amb una amplada 
mínima de 2,0 metres i lliures d’obstacles 
per oferir al vianant una mobilitat segura. 

 
Amplada insuficient 
 

 Instal·lar paviment únic als carrers de 
menys de 7 m entre façanes i fixar una 
velocitat màxima de 20 km/h amb 
prioritat per als vianants. Són carrers de 
convivència. 

 Aconseguir que l’ample de carrils de 
circulació en zona urbana (amb límits de 
velocitat de 50 km/h) no sobrepassi els 
3,20 m per a un únic carril sense 
aparcament, els 3,0 m per a 2 carrils o 
els 2,75 m (valor mínim) en vies amb 3 o 
més carrils. 

 Atorgar a l’estacionament en filera una 
amplada d’entre 1,8 (valor mínim) i 2,0 
m per a turismes i entre 2,2 i 2,5 m per a 
vehicles comercials. 

 Aplicar aquestes amplades, en la 
distribució de l’espai al trànsit que circula 
i a l’estacionament i assignar la resta 
(fins a la façana) per a l’ús dels vianants, 
sempre que les voreres siguin de 2 m o 
més d’ample (valor mínim i sense 
obstacles). Cal no començar mai el 

repartiment des de la façana marcant 
l’espai fix de vorera i assignant la resta 
d’espai als vehicles perquè això pot induir 
a sobredimensionar els carrils. 

 Evitar els espais morts en calçada o els 
sobreamples i les irregularitats respecte 
de la trajectòria de pas o l’espai 
d’aparcament de vehicles. El desordre 
provocat per l’estacionament irregular i el 
mal ús dels espais dels vehicles genera 
risc. 

 

Vehicles aturats en un carril de circulació pel 
sobredimensionament 

NO

 
 Delimitar amb la vorada on acaba la 

calçada per circular o la línia 
d’estacionament i on comença l’espai per 
a vianants. Per tant, la vorada ha de 
seguir la trajectòria d’un vehicle en el seu 
recorregut, tant en recta com en corba. 
No ha de ser necessàriament paral·lela a 
la façana. 

SÍ

 



 

 

Bones pràctiques per a la millora de la seguretat viària en zona urbana 7 

5. Ordenació de l’estacionament 

L’entrada o sortida d’una plaça 
d’estacionament és un moment de risc a 
causa de les diferències en la velocitat dels 
vehicles que circulen i el vehicle en fase 
d’estacionament. Un cop aturat, el vehicle 
també pot causar situacions d’incomoditat o 
de perill per als vianants. 

 

Recomanacions: 

 Assegurar que l’espai d’estacionament 
quedi ben delimitat i evitar que afecti 
negativament la visibilitat en 
interseccions i passos de vianants. 

 Evitar l’estacionament en bateria o 
semibateria en vies de trànsit significatiu. 
Aquesta disposició es recomana només 
en vials de trànsit reduït amb alta 
demanda d’estacionament. 

• El fet que les diferències de longitud 
entre vehicles siguin molt més 
destacades que les diferències 
d’amplada genera un escalat d’espais 
morts i provoca una manca de 
visibilitat.  

• Les maniobres d’entrada i sortida 
tenen més risc. 

• Els vehicles queden amb part de la 
carrosseria damunt la vorera ja que 
s’acosten fins que la roda topa amb la 
vorada. Aquest fet provoca una 
reducció de l’espai disponible a la 
vorera i una línia irregular en la 
delimitació de l’espai de vianants per 
les diferències en les dimensions dels 
vehicles. 

 Adoptar, per als casos d’estacionament 
en semibateria, la disposició de bateria 
inversa (accés a la plaça en marxa 
enrera). D’acord amb criteris de visibilitat 
(com s’aprecia als dibuixos adjunts) les 
condicions en la maniobra d’aparcament i 
en la incorporació al trànsit que circula 
són millors amb aquesta modalitat  

 

 

 

1.- Sortida semibateria amb visibilitat insuficient 

 

 

2.- Entrada a semibateria amb visibilitat suficient 

 

 

3.- Sortida de semibateria amb visibilitat suficient 

 

 

 Evitar el sobredimensionament de les 
places perquè pot estimular 
l’estacionament en doble filera. 
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6. Espai específic per als vianants 

En zona urbana els atropellaments 
acostumen a ser un problema important. A 
Catalunya, l’any 2005, els vianants 
representaven un 15% dels ferits i un 42% 
dels morts en accidents de trànsit en zona 
urbana. 

Al mateix temps que cal reduir el risc 
d’accident dels vianants també fóra desitjable 
la promoció del desplaçament a peu per tal 
de reduir l’ús del vehicle motoritzat en els 
viatges curts. Aquest canvi passa per la 
creació de les condicions òptimes de 
seguretat i per l’establiment d’itineraris que 
el vianant percebi com a segurs i còmodes. 

A la xarxa viària el vianant és el menys 
protegit i, per tant, cal reduir el risc de 
contacte amb altres mitjans de transport, 
especialment si la diferència en la velocitat 
d’ambdues parts és important. Els elements 
separadors, les barreres físiques entre vorera 
i calçada, les orelles, les illes refugi i pilones 
o jardineres ajuden a crear zones protegides 
per als vianants. Altres mesures com 
l’enllumenat dels passos de vianants i la 
instal·lació de bandes rugoses en 
l’aproximació a aquests ajuden els conductors 
a adornar-se de la presència dels vianants a 
la calçada. 

Passos de vianants 

L’any 2005, i segons l’Anuari estadístic 
d’accidents a Catalunya, un 10,1% dels 
vianants involucrats en un accident de trànsit 
no utilitzava el pas de vianants. Per tal de 
millorar aquesta situació i reduir el nombre 
d’atropellaments en els passos de vianants es 
recomana que: 

 

 No superar els 100 metres de distància 
entre els passos de vianants. 

 Il·luminar suficientment els passos per tal 
d’assegurar una bona visibilitat. 

 Instal·lar una senyalització vertical i 
horitzontal dels passos adequada i 
suficient. 

 Donar continuïtat als itineraris per a 
vianants, és a dir, ubicar correctament 
els passos per a evitar desviaments 
respecte del trajecte directe dels 
vianants. 

 No disposar seccions per travessar els 
vianants de més de 4 carrils sense dotar-
les en la part central d’una mitjana-refugi 
d’un mínim de 2 m d’ample.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal assegurar que els vianants i ciclistes 
puguin travessar les vies bàsiques Els 
semàfors s’instal·len en vies bàsiques atenent 
a les necessitats de seguretat del pas dels 
vianants, més que no pas a criteris de 
regulació del trànsit. 

 

NO 

SÍ 
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7. Espai específic per als ciclistes 

Per promoure l’ús d’aquest mitjà de transport 
és imprescindible disposar d’una xarxa 
d’itineraris racional de carrils bicicleta, amb 
espais protegits i senyalitzats i definint els 
millors punts per a ubicar-hi l’estacionament. 

Tenint en compte els requisits geomètrics de 
la circulació de bicicletes i de les 
característiques de les vies sobre les quals es 
pretén establir l’itinerari ciclista, es poden 
establir quines seran les seccions més 
adequades. Per a l’elecció de la secció tipus, 
a més de les dimensions de la secció total de 
la via i de la possibilitat de repartir aquest 
espai entre els diferents trànsits (motoritzat, 
de vianants i ciclista), cal tenir en compte la 
intensitat i velocitat del trànsit motoritzat.  

 

- Carril bicicleta segregat: es delimita un 
espai de la calçada per a la circulació de 
bicicletes. Aquest tipus de carril es 
proposa en les vies que presenten 
majors intensitats de trànsit i una secció 
suficient per a la seva implantació.  

 

Carril bici segregat unidireccional 

 

Carril bici segregat bidireccional 

 

- Eix compartit vianants-ciclistes: aquest 
tipus d’ús mixt només és recomanable 
quan la vorera té un mínim de 5 metres 
d’amplada. Per a augmentar la seguretat 
de vianants i de ciclistes, cal delimitar 
clarament el carril amb pintura o 
paviment diferenciat. 

Senyalització per a interseccions de voreres i carrils 
bici direccionals 

 

- Carril bicicleta compartit en calçada: la 
circulació de bicicletes s’integra al trànsit en 
general, en vies que presenten una 
combinació adequada d’intensitat i velocitat. 
Quan un itinerari inclou un tram on s’han de 
barrejar les bicicletes amb els vehicles 
motoritzats cal coordinar les mesures en pro 
de la circulació ciclista amb les mesures 
destinades a la moderació del trànsit, és a 
dir, amb la reducció del nombre i la velocitat 
dels vehicles fins als nivells que facilitin la 
compatibilitat amb els ciclistes.  
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8. Camins escolars 

El Camí Escolar és una iniciativa que té per 
objecte promoure i facilitar que els nens i 
nenes vagin a l’escola a peu d’una manera 
autònoma i segura.Abans d’iniciar el procés 
d’implantació del camí escolar cal tenir en 
compte la col·laboració de totes les parts 
implicades: l’escola (professors, alumnes i 
AMPA), famílies, ajuntaments, comerços i 
associacions. 

Són tres els tipus d’actuació per dur a terme: 

o Tècniques, per definir l’entorn, les 
dificultats i les solucions per fer realitat el 
projecte. Cal diferenciar dos àmbits per a 
la implantació del camí escolar: 

o L’itinerari cap a l’escola. El camí per 
on passen la majoria d’escolars des 
de casa seva fins a la seva escola.  

o L’entorn immediat a l’escola. Espai 
on s’apleguen tots els infants i els 
seus acompanyants. 

o Educatives, per garantir la 
participació dels nois i noies i les 
seves famílies. 

o Comunicatives i de divulgació, per 
transformar la proposta en projecte 
d’interès col·lectiu. 

Tot seguit es presenten exemples de les 
diferents fases d’implantació d’actuacions 
tècniques:Es confeccionarà un mapa de 

fluxos d’alumnes mitjançant un treball 
d’enquesta, que servirà per decidir els 
itineraris principals on cal fer actuacions.  

 

2. S’analitzarà, posteriorment, tota la 
informació que aportin les diferents àrees 
de l’Administració respecte de la 
mobilitat, l’estat de la via i la seguretat 
viària en aquests itineraris. La informació 
que cal considerar és: 

o l’existència d’àrees de pacificació de 
trànsit 

o la presència de comerços o altres 
punts d’atracció 

o zones verdes 
o oferta de transport públic 
o interseccions conflictives 
o estat i amplada de les voreres 
o anàlisi de la senyalització 
o aparcament 
o velocitats del trànsit rodat 
o sentits de circulació 
o accidentalitat. 

3. S’atendrà especialment als itineraris 
principals cap a l’escola, tenint en compte 
les possibles millores que es poden 
establir per a aconseguir voreres amples i 
en bon estat i encreuaments segurs. 

Carrer amb sentit únic i aparcament alternatiu, que 
permet l’ampliació de voreres 

 

4. Caldrà, probablement, fer actuacions més 
contundents a l’entorn més pròxim a 
l’escola que no pas a la resta de 
l’itinerari. 

o bandes reductores de velocitat 
o passos elevats de vianants 
o orella o atri a la vorera per reduir 

l’amplada de la calçada 
o ampliació de vorera 
o construcció de carrils per a ciclistes 
o paviment únic (velocitat màxima 20 

km/h) 
o parades adequades per al transport 

col·lectiu 
o reforç de senyalització de perill 
o senyalització específica 

d’estacionament 
o barana de protecció entre vorera i 

calçada o carril bici. 
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Accés immediat a l’escola mitjançant un pas de 
vianants elevat i amb reforç de la senyalització. 

 

Plataforma sobreelevada que cobreixi tot l’entorn 
d’accés a l’escola i que inclogui parada de transport 
col·lectiu i diferents elements de mobiliari urbà. 

 

Pas de vianants elevat i senyalització horitzontal. 

 

Construcció d’un carril de bicicletes i ampliació de 
la vorera creant un atri. 

 

Atri i pas de vianants elevat, amb elements urbans 
(com per exemple jardineres) que ajuden a la 
reducció de velocitat. 

 

Carrer amb paviment únic i preferència per a 
vianants. Velocitat límit de 20 km/h. 
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9. Ubicació del mobiliari urbà 

Cal tractar amb cura la ubicació del mobiliari 
urbà ja que pot obstruir el pas dels vianants, 
reduir la visibilitat de vianants i conductors i, 
fins i tot, crear situacions de distracció en 
casos de plafons de publicitat llampants o 
vistosos. 

 

 
Vorera estreta i amb obstacle 

 

Recomanacions: 

 Evitar la instal·lació d’elements en 
voreres inferiors a 2,0 m. 

 Instal·lar els elements en línia amb la 
calçada. 

 Assegurar que no suposen un obstacle 
per al trànsit dels vianants. 

 Evitar obstacles visuals en punts crítics. 

 Assegurar que són accessibles des de la 
vorera els contenidors d’escombraries, 
papereres, ... 

 

 
Mobiliari urbà mal ubicat 

 

10. Senyalització 

Part dels accidents de trànsit en zona urbana 
tenen com a causa l’incompliment de la 
senyalització, ja sigui la relativa a prioritat en 
interseccions o bé la de maniobres 
prohibides. Però no totes les infraccions són 
causades pel comportament poc cívic del 
conductor. 

 

 
Senyalització horitzontal en estat deficient 

 

Recomanacions: 

 Elaborar un pla de manteniment de 
senyals, marques viàries i sistemes de 
regulació. Una bombeta fosa de semàfor, 
un senyal caigut o una marca viària poc 
visible són poc eficaços pel que fa a 
seguretat. 

 Vetllar per la visibilitat dels senyals, 
especialment els de prioritat de pas a les 
interseccions (STOP, Cediu el pas) i els 
de maniobres prohibides (sentit prohibit, 
gir prohibit, direcció obligatòria, etc.). 

 

 
Senyal en estat deficient 
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 Instal·lar de forma fixa senyals verticals 
(STOP, o Cediu el pas) a les cruïlles amb 
semàfor, que deixin clara la prioritat quan 
el semàfor no funciona per la manca de 
subministrament elèctric o un altre tipus 
d’avaria. 

 Tenir en compte aquelles situacions que 
varien al llarg del dia, la setmana o l’any i 
que afectin els senyals: 

o Vehicles alts en voreres en 
l’aparcament de càrrega i descàrrega 
que tapen els senyals.  

o Senyals ocults darrera d’arbres que 
treuen fulla de temporada i creixen. 

 
Manca visibilitat 

o Afectacions temporals com obres a la 
via pública, bastides de reforma de 
façanes, etc.  

o Quan hi hagi dificultat de visió, tant si 
és un punt de concentració 
d’accidents com si és una cruïlla on la 
via preferent és en aparença la via 
menys important, caldrà reforçar la 
senyalització (senyals d’STOP o Cediu 
el pa) a dues bandes. 

 Utilitzar, quan sigui adient, el bàcul del 
semàfor per situar el senyal més 
important. 

 
Rètol publicitari que redueix la visibilitat 

 Fer un ús correcte del senyal d’STOP: 

o Instal·lar un STOP només allà on 
calgui una aturada total, i utilitzar el 
Cediu el pas on aquesta aturada total 
no sigui necessària.  

o Fers respectar l’STOP, mitjançant, per 
exemple, controls de policia.  

o No instal·lar un STOP com a indicador 
de major risc o com a mètode per 
assegurar que es respecta la prioritat. 
L’únic que s’aconsegueix és crear 
confusió i desvirtuar el sentit 
d’ambdós senyals. 

o Revisar regularment l’estat de 
conservació de tota la senyalització 
establerta, en especial la dels senyals 
d’advertiment de perill i de prioritat, 
així com el correcte funcionament 
dels semàfors. 

 

Senyalització informativa 

La desorientació o la distracció del conductor 
són factors que intervenen molt sovint en 
l’accidentalitat. Cal facilitar el manteniment 
del grau d’atenció en la conducció i la 
senyalització informativa hi juga un paper 
important. 

Caldria, doncs, aplicar criteris de continuïtat 
en la senyalització informativa de 
destinacions d’interès públic (Ajuntament, 
policia local, jutjats, polisportiu, mercat, 
estació de tren o d’autobusos,...). 
 

Recomanacions: 

 Restringir a 5 els pannells/destinacions 
en els senyals informatius per garantir 
que el conductor els llegeix en condicions 
segures. 

En la ubicació de senyalització i mobiliari urbà 
així com en el disseny viari cal tenir present 
les recomanacions del Manual de 
senyalització urbana d’orientació del 
Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, i del Codi d’Accessibilitat de 
Catalunya publicat per l’Associació i el 
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. 
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Semàfors 

La semaforització d’interseccions en zona 
urbana és important per a gestionar el trànsit 
rodat, però ho és encara més des del punt de 
vista de la seguretat viària per a facilitar que 
els vianants travessin els carrers en aquelles 
vies amb un cert volum de trànsit o amb 
velocitats elevades. 
 

Recomanacions: 

• Regular amb semàfors les interseccions 
de la xarxa bàsica, com a mínim en 
aquells encreuaments on coincideixen 
vianants o ciclistes amb la xarxa 
principal. 

• Assegurar una regulació que permeti que 
els vianants disposin de prou temps per 
creuar el pas regulat, amb una velocitat 
de referència no superior a 0,8 m/s. 

• Fer cicles curts, que redueixen el temps 
d’espera dels vianants i les infraccions de 
vianants i de vehicles. La insatisfacció de 
les llargues esperes pot induir els 
vianants a arriscar-se a passar en 
vermell. 

• Adequar els cicles segons les necessitats. 
Els cicles llargs per incrementar la 
capacitat per als vehicles no són 
necessaris en períodes nocturns o hores 
vall. 

•  Instal·lar semàfors de repetició per a 
vehicles amb vista a evitar que una 
bombeta fosa comporti errades i es passi 
en vermell. 

• Establir ona verda o sincronisme a 50 
km/h màxim. 

• Reduir al màxim l’amplada de l’ona verda 
per evitar que qui entri a l’ona a la part 
final pugui incrementar molt la seva 
velocitat, fins a trobar la capçalera de 
l’ona verda i haver d’adequar la seva 
velocitat a la programació establerta (50 
km/h com a màxim). 

Distància entre mesures reductores de 
velocitat: 

 

11. Reductors de velocitat 

Existeix una relació estreta entre la velocitat, 
l’accidentalitat i la severitat dels accidents.  

Velocitat cotxe: 

  50 km/h → 
7 de cada 10 vianants moren 

  30 km/h→ 
1 de cad0 vianants mor 

 

En l’anàlisi de l’accidentalitat de la xarxa 
viària urbana es poden haver detectat trams 
o punts de concentració d’accidents sobretot 
a causa de l’excés de velocitat.  

L’excés de velocitat en aquests indrets es pot 
reduir mitjançant la senyalització 
corresponent i, si es valora necessari i 
adequat, es pot reforçar aquesta situació 
amb la ubicació d’un o més elements físics de 
reducció de la velocitat. 

L’esquema de la pàgina següent mostra on 
seria adequat aplicar diferents mesures 
segons la velocitat desitjada i la classificació 
de la via. 

La combinació d’altres elements com 
plataformes elevades, trencament horitzontal 
de trajectòria o estrenyiment de la calçada 
suposa una reducció mitjana en la velocitat 
d’aproximadament 10 km/h. 

 

 

 

 

Velocitat 
objectiu 

Distància recomanable entre 
elements reductors de 

velocitat 

Distància màxima 
d’eficiència entre elements 

reductors de velocitat 

50 km/h 150 m 250 m 

40 km/h 100 m 150 m 

30 km/h 75 m 75 m 

10-20 km/h 20 m 50 m 
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Diferents tipus de mesures reductores de velocitat 

Tipus de via (límit velocitat) 

Element 
Bàsica 

(50 km/h) 
Secundària 

(30-50 km/h) 
Veïnal 

(20-30 km/h) 

     

 

Pòrtic entrada a zona urbana • • • 

 

Plataforma sobreelevada en 
secció de carrer  • • 

 

Plataforma sobreelevada en 
intersecció  • • 

 

Llom  • • 

 
Bandes sonores • • • 

 

Trencament horitzontal de 
trajectòria • • • 

 

Trencament horitzontal de 
trajectòria amb plataforma 

sobreelevada 
 (•) • 

 

Estrenyiment de calçada amb 
element físic central • • • 

 

Estrenyiment de calçada amb 
reducció als laterals • • • 

 

Estrenyiment de calçada en un 
costat  • • 

 

Estrenyiment a un carril amb 
plataforma sobreelevada  (•) • 

 

Estrenyiment de calçada en un 
costat amb llom  (•) • 

 

Trencament horitzontal de 
trajectòria amb elements als 

costats 
 (•) • 

 

Trencament horitzontal de 
trajectòria amb elements als 

costats i plataforma 
sobreelevada 

 (•) • 
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Tipus de via (límit velocitat) 

Element 
Bàsica 

(50 km/h) 
Secundària 

(30-50 km/h) 
Veïnal 

(20-30 km/h) 

     

 

Trencament horitzontal de 
trajectòria amb elements als 

costats i llom 
 (•) • 

 

Rotonda • •  

 

Minirotonda • •  

 

Carril de gir segregat •   

Els casos marcats amb (•) dependran de factors com l’ample de secció, el volum de trànsit o altres. 

 

Els lloms i bandes sonores són els elements 
més efectius per a reduir la velocitat. A més, 
resulten molt econòmics en comparació amb 
altres mesures físiques que requereixen 
obres de certa envergadura en la via. 
 

Elecció d’elements reductors 

Com un dels àmbits d’actuació definits en el 
Pla és l’excés de velocitat cal triar els 
elements físics o la combinació d’elements 
que cal implantar per tractar de reduir la 
velocitat, depenent de si es tracta de: 

 un punt o tram concret. 

 al llarg de tota la via, com per exemple la 
travessera. 

 un conjunt de carrers – per exemple un 
àrea de convivència. 

Hi ha un altre grup de mesures presentat al 
catàleg d’idees que incideix directament 
sobre la infraestructura, ja sigui amb 
elements que faciliten el desenvolupament de 
la conducció, ja sigui amb accions per 
assegurar la mobilitat més feble:  

• Inscripcions a la calçada per a indicar 
canvis en l’entorn (escola, hospital), en 
les prioritats de la intersecció (STOP, 

Cediu el pas), canvi o recordatori de 
límits de velocitat, localització de pas de 
vianants, plataforma elevada, ... 

• Plataforma bus per a assegurar l’accés a 
nivell entre la vorera i el pis de l’autobús. 
Evita la invasió de vehicles estacionats en 
la parada. 

• Mirall per a millorar la visibilitat en una 
intersecció en carrers estrets o en 
revolts. 

• Canvi de color o de tipus de paviment per 
a indicar encreuaments d’itineraris de 
diferents grups d’usuaris de la via. 

• Diferenciació de la xarxa viària adaptant 
els límits de velocitat a l’entorn i a la 
funció del carrer: bàsic, secundari i 
veïnal. 

Aquestes mesures són en general de baix 
cost d’implantació però poden tenir un efecte 
molt important en l’accidentalitat en un punt 
o tram específic de la xarxa viària. 
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