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7. ESTABLIMENT D’OBJECTIUS. ESTUDI D’ALTERNATIVES
7.1. Objectius
El Pla de Mobilitat Urbana es desenvoluparà conforme a principis d’eficàcia, economia,
transparència, participació, equitat (social i territorial) i sostenibilitat.
La concreció d‟aquests objectius es plasma en la consecució d‟un repartiment modal en el què
promouen els modes sostenibles.
Aquest repartiment es quantifica en una participació dels modes peu i bicicleta en un 50%, i del
transport públic en un 15%, valors que incrementen significativament les quotes corresponents
dels anys anteriors.

En aquest sentit, en tant que el PMU és un instrument més del desplegament del Pacte per la
Mobilitat de Mataró en l‟avenç pel camí de la sostenibilitat, es desenvolupa a partir de 4 objectius
que es relacionen a continuació:


Mantenir el dinamisme social i econòmic de la ciutat



Ser sostenible i respondre als criteris en el marc de l'Agenda 21



Vetllar per la Seguretat Viària



Garantir la qualitat de vida de tots els ciutadans i ciutadanes

Cada objectiu es concreta mitjançant una sèrie de línies estratègiques, que alhora es
desenvolupen mitjançant una sèrie de propostes i actuacions. De forma resumida s‟ha establert
una fitxa per a cada proposta, on s‟especifica l‟objectiu al que obeeix, la línia estratègica que
desenvolupa i les actuacions que cal realitzar per aconseguir la millora.

Pla de mobilitat urbana de Mataró
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Les línies estratègiques definides es concreten en una sèrie d’actuacions:
1. Crear una xarxa de vianants còmoda, segura i accessible mitjançant la creació d‟eixos
cívics que connectin els barris amb el Centre i l‟Estació i reforçant també els centres dels
barris que suposin punts d‟acollida al vianant. Garantir que la xarxa oferirà com a mínim un
itinerari de qualitat per al vianant a tots els barris de la ciutat. Crear una xarxa de camins
escolars segurs, convertint en zones de vianants els carrers que donen accés a escoles i
grans equipaments segons horaris.
2. Obrir el Front Marítim a la ciutat. A mig-llarg termini es proposa desplaçar la línia de tren
cap a l'interior (pla orbital) mentre que a curt termini es planteja millorar l‟accessibilitat de
vianants dels passos inferiors del Front Marítim per convertir-lo no només en la platja i espai
de salut de la ciutat sinó també de bona part del Vallès, sempre i quan les noves activitats
que es localitzin no el degradin.
3. Consolidar la centralitat de la Pl. de les Tereses a partir d‟una reurbanització que millori les
condicions de mobilitat del vianant, integri el transport públic i es doti d‟aparcament fora de
calçada suficient per a la demanda d‟aparcament del comerç del Centre.
4. Millorar la gestió de la zona de vianants del Centre. Es planteja la revisió total dels sistemes
de control i les autoritzacions actuals i es demana l‟estudi d‟implantació de càmeres lectores
de matrícules que controlin el temps a dins de l‟espai.
5. Desenvolupar la xarxa ciclista preferentment en calçada, bé creant carrils-bici segregats a
partir de carrils de circulació o aparcament, o bé en coexistència amb la resta de vehicles
reduint la velocitat de circulació.
6. Adaptar el transport públic urbà amb l‟objectiu de combinar eficàcia, sostenibilitat ambiental
i accessibilitat territorial. L‟oferta ha de ser competitiva, amb una freqüència atractiva i una
àrea de captació universal.
7. Promoure l‟ús de vehicles nets, tant amb les flotes municipals com el seu per la distribució
de mercaderies i els vehicles privats, així com la instal·lació d‟electrolineres.
8. Implantar un sistema de corones amb regulacions diferenciades de les permanències
màximes d‟estacionament a tota la ciutat que reguli l‟ús del cotxe amb criteris funcionals i
medi ambientals. Gradual convergència tarifària entre la zona regulada i l‟aparcament públic
fora calçada.
9. Aprofitar millor les places d‟aparcament pel resident i a on es donin dèficits importants
habilitar noves infraestructures que permetin alliberar el sòl en superfície, vinculades a la
plena utilització dels aparcaments ja existents.
10. Alliberar les zones de càrrega i descàrrega de cotxes allà on tenen alternativa
d‟estacionament, eliminant l‟exempció dels 15 minuts actuals.

Pla de mobilitat urbana de Mataró
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7.2. Creixement de mobilitat previst
Els factors que influeixen en la mobilitat són:
a) Població
La població de Mataró ha experimentat en els últims anys (període 2006 - 2017) un creixement de
7.268 habitants, passant de 118.891 l‟any 2006 a 126.159 en el 2017. Això suposa un creixement
del 0,61% anual.
any
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

població
105.686
107.787
109.376
112.179
114.606
116.764
118.891
119.441
119.858
121.746
122.932
123.906
124.161
124.144
124.467
124.934
125.631
126.159
128.522
129.423
130.323
131.223
132.123
133.023
133.923
134.823
135.723
136.624
137.524
138.424
139.324
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Fig. 7.1. Evolució de la població de Mataró

Suposant el manteniment lineal de la tendència de creixement de la
població de Mataró, es pronostica per a l‟any 2024 una població de quasi
134.000 persones, equivalent a un increment del 6,2% de la població actual
(2017).
Aplicant a aquest increment de població una ràtio d‟1,94 desplaçaments
diaris s‟obté un increment de la mobilitat associat a l‟increment de la
població de 15.062 desplaçament / dia.

b) Mobilitat
En el període 2006 a 2018 s‟ha reduït el nombre de desplaçaments a la ciutat de Mataró en un
3,0%. El nombre de desplaçaments per persona és baix en comparació amb ciutats similars, pel
què s‟ha suposat associat al fenomen de crisi econòmica.
La perspectiva d‟activitat econòmica fa pensar que no es produiran nous descensos pel què no
s‟ha considerat el manteniment d‟aquesta tendència negativa en la prognosi de mobilitat futura.
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distribució modal 2006
vehicle privat

transport
public

peu i bicicleta

total

interns

111.606

13.951

153.459

279.016

63%

connexio

134.098

29.436

818

164.352

37%

total

245.704

43.387

154.276

443.368

100%

55,4%

9,8%

34,8%

100,0%

estimació distribució modal 2018
vehicle privat

transport
public

peu i bicicleta

total

interns

74.352

17.370

170.670

262.391

61%

connexio

142.938

24.620

237

167.795

39%

total

217.290

41.990

170.907

430.187

100%

50,5%

9,8%

39,7%

100,0%

Taula 7.1. Evolució del nombre de desplaçaments

c) Creixement pel desenvolupament de noves activitats
A l‟apartat de diagnosi es va desenvolupar la previsió de nous projectes urbanístics futurs.
En conjunt aquests projectes suposen la generació de 100.686 viatges diaris.
Per a l‟establiment de l‟escenari tendencial s‟ha suposat el desenvolupament parcial d‟aquests
projectes (50%) establint la generació de 50.343 desplaçaments diaris.
referencia

nom

1
2
3
4
5
5 bis
6
7
8
8 bis
9

CC Biada
Lepanto Churruca
Cirera Nord
Colón -Tolo
Eix Herrera
Escorxador
Entorn Biada
Carretera de Cirera
Iveco - Renfe
tecno Campus
El Sorrall
total

superficie
23.986
11.603
89.017
1.683
6.731
10.345
8.494
121.804
271.272
31.549
192.065
768.549

viatges atrets
8.980
2.266
19.181
723
4.919
789
2.146
13.380
13.984
5.419
28.899
100.686

Taula 7.2. Creixement pel desenvolupament de noves activitats
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d) Creixement conjunt
Pel conjunt dels factors que incrementen la mobilitat s‟obté:


Increment de població: 15.062 desplaçaments diaris



Nous projectes urbanístics futurs. En conjunt aquests projectes suposen la generació de
100.686 viatges diaris. S‟ha suposat un 50% de desenvolupament per 2024.

Com a suma dels factors s‟obté que al 2024 podríem arribar als pràcticament 480.000
desplaçaments a la ciutat.
En 10 anys, representa un increment d‟un 15,7%, pràcticament un 1,6% anual que suposa una
expectativa alta. No obstant s‟ha mantingut per a incorporar un marge de seguretat al
dimensionament de les infraestructures necessàries.

7.3. Escenari Objectiu
Com a escenari objectiu s‟ha plantejat establir un màxim de participació del vehicle privat del 35%.
La distribució modal objectiu es mostra a la taula següent.
distribució modal objectiu 2024
vehicle privat

transport
public

peu i bicicleta

total

interns

57.762

27.722

241.013

326.496

68%

connexio

111.179

44.681

332

156.193

32%

total

168.941

72.403

241.345

482.689

100%

35,0%

15,0%

50,0%

100%

Taula 7.3. Distribució modal Objectiu 2024

Aquest escenari de repartiment modal objectiu del present PMU, contempla un creixement de
la mobilitat en modes públic i sostenibles, que s‟adiu a un escenari on la conjuntura econòmica
no permetrà desenvolupar totes les propostes previstes als plans i programes de rang superior.
La quota del transport públic passaria del 9,8% al 15,0%, el que suposa un increment de
30.000 desplaçaments en 10 anys (un 6,3% anual).
El mode privat redueix la seva quota de repartiment modal en un 15% el que suposa a la
pràctica una reducció de 48.000 desplaçaments de persones en vehicle equivalent a
aproximadament 32.000 viatges de vehicles si tenim en compte els índexs d‟ocupació per
vehicle.
Els desplaçaments en transport públic s‟incrementen en 30.000 viatges/dia el què suposa
arribar a una quota modal del 15,0%, en consonància amb els requeriments dels objectius del
PMUS.
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vehicle privat

transport
public

peu i bicicleta

total

distribució modal 2018

217.290

41.990

170.907

430.187

distribució modal
OBJETIU 2024

168.941

72.403

241.345

482.689

diferencia

-48.349

30.413

70.438

52.502

diferencia percentual

-22,3%

72,4%

41,2%

12,2%

Fig. 7.2. Diferència de viatges entre distribució modal Objectiu 2024 i Distribució 2014

Fig. 7.3. Prognosi de repartiment modal a Mataró

Pla de mobilitat urbana de Mataró
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L’escenari que es planteja com a objectiu al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Mataró,
permet incrementar la proporció de desplaçaments a peu, pujant un 41% respecte a la
distribució de l‟any 2018, i un 72% els desplaçaments en transport públic, i reduint un 22% el
valor absolut dels desplaçaments en vehicle privat malgrat el fort increment de la mobilitat
conjunta (increment de 52.000 viatges/dia) i las seves característiques de activitat terciària que
afavoreixen l‟ús del mode privat..
Tot això sense comprometre l‟activitat econòmica de la ciutat i en base a unes actuacions que
són assumibles per l‟administració.

Fig. 7.4. Prognosi de repartiment modal a Mataró
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8. PROPOSTES
PARTICIPADES
L’ALTERNATIVA TRIADA

D’ACTUACIÓ

DE

Les propostes d‟actuació que es relacionen a continuació sorgeixen de diferents fonts
d‟informació:


Dels resultats derivats de la diagnosi tècnica realitzada pel Pla.



De les enquestes telefòniques i al carrer realitzades dintre dels treballs del PMUS.



D‟idees i estudis previs de l‟Ajuntament de Mataró.



D‟idees i raonaments del procés de Participació Ciutadana i en particular la taula de seguiment
del PMUS.



Del Pacte per la Mobilitat a Mataró signat al Juliol de 2016.

En el Document II. Programa d’Actuacions es recullen aquelles propostes d‟actuació que per
motius de prioritat o econòmics, es consideren viables durant el període de vigència del Pla
(6 anys).

8.1. Mesures associades al PMUS (decàleg)
1. Crear una xarxa de vianants còmoda, segura i accessible mitjançant la creació d‟eixos cívics
que connectin els barris amb el Centre i l‟Estació i reforçant també els centres dels barris que
suposin punts d‟acollida al vianant. Garantir que la xarxa oferirà com a mínim un itinerari de
qualitat per al vianant a tots els barris de la ciutat. Crear una xarxa de camins escolars segurs,
convertint en zones de vianants els carrers que donen accés a escoles i grans equipaments
segons horaris.
2. Obrir el Front Marítim a la ciutat. A mig-llarg termini es proposa desplaçar la línia de tren cap a
l'interior (pla orbital) mentre que a curt termini es planteja millorar l‟accessibilitat de vianants
dels passos inferiors del Front Marítim per convertir-lo no només en la platja i espai de salut de
la ciutat sinó també de bona part del Vallès, sempre i quan les noves activitats que es localitzin
no el degradin.
3. 3.Consolidar la centralitat de la Pl. de les Tereses a partir d‟una reurbanització que millori les
condicions de mobilitat del vianant, integri el transport públic i es doti d‟aparcament fora de
calçada suficient per a la demanda d‟aparcament del comerç del Centre.
4. Millorar la gestió de la zona de vianants del Centre. Es planteja la revisió total dels sistemes
de control i les autoritzacions actuals i es demana l‟estudi de implantació de càmeres, lectores
de matrícules que controlin el temps a dins del espai.
5. Desenvolupar la xarxa ciclista preferentment en calçada, bé creant carrils-bici segregats a
partir de carrils de circulació o aparcament, o bé en coexistència amb la resta de vehicles
reduint la velocitat de circulació.
6. Adaptar o reformular completament el transport públic urbà amb l‟objectiu de combinar
eficàcia, sostenibilitat ambiental i accessibilitat territorial. L‟oferta ha de ser competitiva, amb
una freqüència atractiva i un àrea de captació universal.

Pla de mobilitat urbana de Mataró
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7. Promoure l‟ús de vehicles nets, tant amb les flotes municipals com el seu per la distribució de
mercaderies i els vehicles privats, així com la instal·lació d‟electrolineres.
8. Implantar un sistema de corones tarifàries i temporals de l‟estacionament a tota la ciutat que
reguli l‟ús del cotxe amb criteris funcionals i medi ambientals. Gradual convergència tarifària
entre la zona regulada i l‟aparcament públic fora calçada.
9. Aprofitar millor les places d‟aparcament pel resident i a on es donin dèficits importants habilitar
noves infraestructures que permetin alliberar el sòl en superfície, vinculades a la plena
utilització dels aparcaments ja existents.
10. Alliberar les zones de càrrega i descàrrega de cotxes allà on tenen alternativa
d‟estacionament, eliminant l‟exempció dels 15 minuts actuals.
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DOCUMENT I. MEMÒRIA

8.2. Mobilitat a peu
Per tal de millorar la qualitat i seguretat dels desplaçaments dels vianants es necessita ampliar
l‟oferta destinada a aquest usuari. D‟acord amb la jerarquització proposada i en funció del tipus de
via es proposa tenir en compte els següents paràmetres de disseny.

Taula 8.1. Tipologia de la xarxa viària

En aquest sentit, es proposen les següents mesures de caràcter general:


La xarxa bàsica haurà de disposar com a mínim d‟una vorera de 2,5 m d‟amplada útil. Quant
coincideixi amb la xarxa bàsica de vehicles, s'hauran de garantir 3 m útils a cada vorera.



2,5 m de vorera útil, com a mínim, a tots els nous desenvolupaments.



Unificació de la senyalització a les zones de vianants, que inclogui les restriccions de circulació
i aparcament.



Caldrà decidir, en cada cas, si la bicicleta pot o no circular per les zones de vianants, i amb
quines condicions.

D‟acord amb això, a continuació es detalla la proposta d‟ampliació de l‟oferta de vianants al
conjunt de la ciutat, i especialment a la xarxa bàsica definida a la diagnosi, que és la base de
xarxa que es proposa per als escenaris futurs.

Pla de mobilitat urbana de Mataró
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Fig. 8.2.2. Xarxa bàsica de la mobilitat a peu

Es proposen les següents mesures generals, concretant-se al Programa d‟Actuacions, aquelles
que s‟assumeixen durant la vigència del Pla.
A/ Implantació progressiva de paviment únic amb prioritat a les vies amb amplitud entre
façanes igual o inferior a 7 m..
Si bé a la classificació de vies indicada a la figura 8.2.1, s‟estableix que cal fer zones de prioritat
per vianants quant l‟amplitud entre façanes és inferior a 8,5 m, això comportaria una despesa molt
important, ja que són moltes les vies d‟aquesta amplada. Conseqüentment s‟ha optat per prioritzar
l‟actuació a les vies amb una amplitud entre façanes inferior a 7 metres, ja que es tracta de les
més restrictives i totalment inaccessibles d‟acord amb la Llei actual.
En aquest sentit, quan només existeix un carril de circulació cal deixar-li una amplada de 3,5
metres, per a garantir el pas de qualsevol vehicle (emergències, bombers...), resultant 3,5 metres
a repartir entre les dues voreres (1,75 m cadascuna) que determinen una amplitud inaccessible
(les voreres accessibles han de tenir una amplada lliure de com a mínim 1,80 metres).
Al centre de Mataró s‟han detectat algunes vies amb una amplitud inferior a 7 metres, essent en
aquestes on es proposa l‟actuació. Es tracta, en definitiva, de continuar amb la política de
l‟Ajuntament d‟incrementar i adequar l‟oferta al casc antic, per tal d‟augmentar la seguretat viària i
afavorir els itineraris còmodes pels vianants.
Els carrers on està previst actuar en els propers sis anys es basaran en les recomanacions del pla
Estratègic d‟Impuls del Centre.

16
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B/ Ampliació de les voreres amb deficiències de la xarxa bàsica amb prioritat a les vies
d’amplada inferior a 1,80 m i establiment de directrius per a les noves actuacions
urbanístiques (tota la xarxa).
Segons les directrius de la Diputació de Barcelona i coincidint amb el nou Documento Técnico que
desarrolla las Condiciones Básicas de Accesibilidad y no Discriminación para el Acceso y la
Utilización de los Espacios Públicos Urbanizados, una vorera es considera accessible quan
disposa d‟una amplada lliure de, com a mínim, 1,8 m.
A Mataró s‟han detectat algunes vies o trams on la vorera és inaccessible (0,9 m), i altres on no
arriben al nivell d‟accessible (1,8 m).
Es proposa actuar en els propers 6 anys en els següents carrers amb voreres <0,9 metres:

Fig. 8.2.3. Ampliacions de vorera (Plànol 8.2.2)

Tanmateix, es considera un objectiu bàsic del PMU incorporar dins la planificació urbanística una
amplada mínima de vorera per a tots els nous vials projectats o en previsió.
Es proposa que tota la xarxa de vianants, tant actual com futura, disposi de voreres d‟un mínim de
2,5 m d‟amplada útil, per tal de garantir el pas dels vianants de forma còmoda i segura.

Pla de mobilitat urbana de Mataró
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C/ Eliminació d’obstacles i actuacions puntuals de millora.
S‟han detectat a la xarxa bàsica definida una sèrie de punts millorables en quant a la mobilitat de
vianants. Els temes analitzats són:
-

Absència de rebaix de vorera, 10 punts

-

Falta de pas de vianants, 4 punts

-

Obstacles, 5 punts

-

Trams sense vorera, 2 trams.

Es proposa incloure en el PMUS l‟actuació sobre els trams detectats, marcats en el plànol 8.2.3.

Fig. 8.2.4. Punts de detecció d‟obstacles i de millora per a vianants

18
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D/ Millora de l’accessibilitat a peu al centre ciutat. Implementació del Pla estratègic d’impuls
del Centre.
Per potenciar la mobilitat a peu al centre de la ciutat cal garantir uns itineraris accessibles,
còmodes i segurs.
Per accedir al centre es proposa actuar sobre 12 itineraris.

Fig. 8.2.5. Eixos d‟actuació per la millora de la mobilitat a peu (Plànol 8.2.4)

En aquests projectes es proposa que es garanteixi una correcta circulació dels vianants: amplitud
útil de vorera (mínim 2,5 m), passos de vianants a totes les cruïlles i guals rebaixats.
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E/ Millora de la mobilitat de vianants als barris.
Per potenciar la mobilitat a peu al centre de la ciutat cal garantir uns itineraris accessibles,
còmodes i segurs

Les actuacions es concreten en una longitud total de 6.154 m repartits en 12 eixos.

UBICACIÓ
1 Av. Gatassa
2 Rda. O'Donell
3 Camí del Mig - C.Miquel Biada
4 C. Miquel Biada - c. Sant Benet
5 Rda. Barceló
6 C.Tetuan - C. Iluro
7 Camí Ral
8 Rda.Alfons X
9 C. Portal de Valldeix - Camí Fondo - C/Ctra. Mata
10 C. Parc
11 C. Riera
12 C. Churruca
TOTAL
Taula 8.2. Eixos de vianants a actuar

long (m)
607
520
396
473
180
569
894
720
746
374
337
338
6.154
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1. Av. Gatassa. Actuacions puntuals d‟eliminació o reducció de terrasses (fot. 241) i ompliment
d‟escocells (fot. 247 i 248).
241

247

248

2. Ronda O’Donnell. Disposa d‟amplada útil de 2,00m. Es proposa integrar la reforma de
voreres dins de l‟actuació de sentit únic, ampliant voreres de forma uniforme i eliminant algun
punt d‟estrangulament (fot. 159).
159

3. Camí del Mig – Carrer Miquel Biada. Trams amb voreres <1,80m útil i aparcament en
semibateria. Es proposa passar a aparcament en cordó i vorera de 3,50m.
El tram entre el c. Pompeu Fabra i la Ronda d‟Alfons X, presenta vehicles estacionats sobre les
dues voreres. Donada l‟elevada probabilitat d‟increment de circulació peatonal per les mateixes, es
proposa eixamplar-la, eliminant l‟estacionament.
El tram entre la Ronda d‟Alfons X i el c. Iluro patirà una important transformació associada a la
implantació del centre comercial de El Corte Inglés. A aquesta via s‟han de disposar de les rampes
d‟entrada i sortida de l‟estacionament. No es desenvolupa la proposta detallada en el PMUS doncs
aquesta s‟inclou en els projectes d‟urbanització corresponents.
4. Carrer Miquel Biada. Projecte associat a la implantació d‟un centre comercial. El carrer Biada
pateix una important transformació per les rampes del pàrquing i es proposa peatonalitzar el
carrer Sant Benet, potenciant l‟activitat comercial de la zona.

5. Ronda Barceló. Es proposa completar trams amb seccions de vorera per urbanitzar (fot. 219 i
221) i retirar alguns obstacles (fot. 222) amb pals de llums en el centre de la vorera.
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221
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6. Carrer d’Iluro – Carrer Tetuan (tram entre Camí Ral i Unió). Es proposa peatonalitzar a fi de
crear un eix continu peatonal des de l‟av. del Maresme a través del carrer Cooperativa, fins a
la Plaça de Cuba.
7. Camí Ral. En el tram entre la Porta Laietana i la Ronda Barceló s‟observa l‟ocupació de les
voreres costat muntanya com zones d‟estacionament i per a reserves de càrrega i descàrrega
o de Serveis (Correus). Es proposa recuperar aquestes zones i passar aquestes reserves al
costat mar de la via, substituint el carril d‟aparcament (zona regulada) existent.

En el tram entre Ronda Barceló i Confraria de Sant Elm apareixen trams amb voreres inferiors
a 1,80m (fot. 83). La impossibilitat d‟eliminar carrils de circulació per a ampliar voreres
aconsella estudiar la possibilitat d‟implantar una secció en paviment únic amb objecte de
pacificar el trànsit i limitar el pas per al transport públic i l‟accés als pàrquings entre la Rambla.
83

8. Ronda d’Alfons X el Savi. La secció disposa d‟amplada de vorera superiors a 1,80m. Per a
integrar-la en la xarxa bàsica de vianants seria suficient eliminar alguns obstacles puntuals (fot.
15 i 21).
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21

15

9. Passeig Rocafonda – Carrer Rocafonda – Camí Fondo – Portal Valldeix. El trànsit de
Camí Fondo disposa de vorera clarament insuficients, per a formar part d‟un eix peatonal
d‟accés al centre (fot. 46). Succeeix el mateix amb el Portal de Valldeix (fot. 45). Es proposa la
pacificació d‟aquestes vies mitjançant la implantació de paviment únic.
45

46

10. Caminet de les Vinyes. Disposa de voreres inferiors a 1,80m. Es proposa la eliminació d‟un
cordó d‟estacionament i l‟ampliació de vorera a 2,50m.
11. La Riera. En el tram superior disposa d‟amplades de vorera suficients. Es planteja a llarg
termini una peatonalització total (excepte C/D) de manera que es constitueixi un eix peatonal
continu entre la Rambla – Plaça Santa Anna i la Plaça Espanya.
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E/ Millora de senyalització de les zones de vianants. Aplicació dels plans de senyalització
per vianants al Centre i Passeig Marítim
Es proposa desenvolupar els plans de senyalització informativa als accessos d‟entrada i itineraris
de les zones destinades prioritàriament al vianant.

En concret es proposa indicar clarament les destinacions integrades en dos sectors:
A. SECTOR CENTRE on s‟ubicaran senyals en els següents punts:


Plaça de Santa Anna



Ajuntament



La Riera amb carrer d‟Argentona



Carrer Sant Francesc d‟Assís



Plaça Santa Maria



Plaça Gran



Muralla del Tigre amb carrer d‟Argentona



Camí Ral amb carrer Cooperativa



Carrer Sant Cristòfol amb carrer Can Xammar
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B. Senyalització peatonal del Passeig Marítim
-

Av. Ernest Lluch, al costat del Tecnocampus

-

Pas de vianants Av. Ernest Lluch cap a Platja Ponent

-

Platja de Ponent

-

Platja de Pekin

-

Pas de vianants davant de Renfe

-

Renfe

-

Pas de vianants C. Sant Agustí (a la dreta de la sortida)

-

Pas de vianants carrer de Sant Agustí (part de baix)

-

Pas de vianants C. Sant Agustí (a l‟esquerra de la
sortida)

-

Pas de vianants al costat de Can Dimas

-

Accés des del pas del carrer Jordi Joan

-

Accés des del pas del carrer Floridablanca (el senyal
està al Passeig Marítim, al costat de l‟escala)

-

Pas subterrani davant carrer Floridablanca (el senyal
està sota del pas)

-

Accés des del pas del carrer Floridablanca (el senyal
està col·locat al final de la rampa)

-

Accés des de la riera de Sant Simó

La senyalització és la que actualment utilitza l‟Ajuntament
de Mataró:
Fig. 8.2.8. Tipus de senyal utilitzat
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Fig. 8.2.9 Localització dels senyals informatius

Fig. 8.2.10 Localització d‟elements de senyalització
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8.3. Mobilitat en bicicleta
Tal com es desprèn de la diagnosi realitzada, Mataró disposa d‟una xarxa de carrils ciclables poc
connectada entre si, malgrat abasta bona part de les connexions desitjades.
Per completar-la es proposa actuar sobre una sèrie de trams que permeti realitzar les connexions
bàsiques. En aquest sentit, es realitzen propostes sobre la xarxa urbana, i el seu tancament tant
en sentit radial com perimetral al centre.
Es proposen també actuacions puntuals amb l‟objectiu de millorar la seguretat viària i, per últim,
l‟ampliació dels espais d‟aparcament.
A/ Millora de les connexions urbanes (tancament de la xarxa)
Per tal de fomentar la mobilitat en bicicleta cal disposar d‟una xarxa contínua. L‟anàlisi de l‟oferta
actual posa de relleu la dificultat per accedir al centre des d‟alguns punts exteriors. En concret es
proposen actuacions en 16 eixos amb una longitud total de 6.390 m. (veure taula i plànols
següents).

Fig. 8.3.1 Propostes de millora de connectivitat de la xarxa ciclista (Plànol 8.2.5)
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PMUS DE MATARÓ. PROPOSTES DE MILLORA DE CONECTIVITAT
DE LA XARXA CICLISTA
REF

VIA

long (m)

1

Enllaç C. Josep Montserrat Cuadrado

535

2

Rda. O'Donnell

510

3

Rda. Alfons X

206

4

Pl. Espanya

99

5

Pg. D'Antoni Martí Cabanellas

207

6

C. Cardenal Pascual d'Aragó

242

7

C. Music Jaume Isern

337

8

C. Cooperativa

330

9

C. Cuba

354

10

C. Sant Bru - C. Cristina - C.Enric Prat de la Riba

718

11

Camí Ral

728

12

C. Sant Pelegrí - C. Josep Castellà

433

13

Ronda Alfons X

465

14

C Antoni Puigblanc - C. Herrera

683

15

Sant Pelegrí

65

16

C Goya - C. Altafulla

478

total

6390

Taula 8.3. Proposta millora de connectivitat de la xarxa ciclista
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B/ Definició i adequació dels itineraris fora del nucli
Actualment existeix una xarxa de bicicletes interurbana que permet realitzar les principals
connexions amb les poblacions de l‟entorn. No obstant aquesta xarxa presenta algunes
mancances que cal resoldre per a garantir una mobilitat segura.
Es proposa millorar l‟accés a Mataró des de la carretera N-II a l‟accés des de El Rengle, en
l‟itinerari del qual travessa un pont que no disposa de condicions per al pas de bicicletes en
condicions de plena seguretat.
En concret, es tractaria d‟ampliar el pont mitjançant un voladís amb estructura suficient per a
suportar el pas de vianants i bicicletes.

Fig. 8.3.2 Pont a ampliar

Complementàriament a aquesta actuació que connecta amb el sector sud, es proposa connectar
la xarxa de carrils bici interna amb l‟exterior mitjançant l‟habilitació del Camí de les Cinc Sènies per
a ús com a pista bici.
Això suposa la realització d‟un conveni
amb el municipi de Llavaneres i l‟actuació
sobre aproximadament 1,2 kms de via
que
actualment
presenta
les
característiques de terra compactada,
amb una amplada variable entre 3 i 5m.

Fig. 8.3.3 Camí de Les Cinc Sènies
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C/ Unificació de la senyalització d’itineraris urbans. Senyalització, disseny i implementació
de senyalització informativa.
La xarxa de bicicletes interurbana existent no està totalment senyalitzada, fet que suposa una
oportunitat per homogeneïtzar la senyalització a tot l‟àmbit urbà.
Es proposa la implantació de senyalització homogènia per a bicicletes als itineraris urbans.
Es proposa utilitzar un model ja utilitzat a altres ciutats com el de la figura adjunta a fi d‟unificar la
tipologia de senyalització informativa a l‟àmbit metropolità.
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D/ Aparcaments als equipaments que no en disposen.
Amb l‟objectiu de fomentar l‟ús de la bicicleta cal garantir l‟aparcament a les principals
destinacions, havent-se detectat a la diagnosi la manca d‟oferta a algunes destinacions rellevants.
Es planteja dotar les principals destinacions, com a mínim, amb un punt d‟aparcament, entenentse que cada punt d‟aparcament inclou diversos punts d‟ancoratge.
En concret, es contempla la ampliació d‟aparcaments per a bicicletes a tots els principals
equipaments socials, culturals, esportius, educatius i sanitaris. (Veure plànols)
Per això, s‟han superposat els plànols de les activitats susceptibles de generar un major nombre
de viatges en bicicleta, equipaments escolars i equipaments esportius, amb l‟oferta actual de punts
d‟aparcament.
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E/ Aparcaments bici box
Es proposa la implantació de nous sistemes d‟aparcament segur tipus Bicibox tal com s‟ha
instal·lat en altres ciutats catalanes.
El servei Bicibox consisteix en potenciar l‟ús de la
bicicleta i amb aquesta finalitat les 24 primeres hores
d‟estacionament s‟inclouen en la tarifa d‟abonat/dia.
Després d‟aquest període s‟ha de pagar en funció del
temps que s‟utilitza amb un màxim de 48 hores.
Donat que la utilització actual de la bicicleta a Mataró és
relativament reduïda, es proposa la instal·lació de
Bicibox suplint o complementant en aquells
aparcaments de bicicletes que enregistren les majors
utilitzacions, en particular els més pròxims a l‟estació de
Renfe i a la Plaça de Les Tereses.
F/ Altres actuacions: Promoció de la bicicleta
Mataró organitza anualment a la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura un programa que inclou
activitats amb objectiu de sensibilitzar els ciutadans,
tot proposant noves formes de mobilitat cap a un
transport més sostenible, segur i saludable.
Entre les activitats programades destaca una
pedalada que es realitza amb col·laboració amb el
BACC. Es proposa el manteniment i ampliació
d‟aquesta activitat.
D‟altra banda l‟Ajuntament de Mataró té convenis
amb les concessionàries d‟aparcaments públics per
tal que s‟ofereixin espais segurs per aparcar
bicicletes, a un preu raonable, en els aparcaments
públics. Malgrat la baixa utilització d‟aquestes places
es proposa mantenir els convenis.
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8.4. Mobilitat en transport públic

A) Proposta de millora de la xarxa bus

Pla de mobilitat urbana de Mataró
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B) Millora de les parades
-

Millora del node de Plaça de les Tereses

-

Modificació de la localització de les
parades de l’Hospital (sense entrar al
recinte de l‟hospital).

-

Millora i condicionament de parades:
-

Accessibilitat del bus.

-

Accessibilitat de les persones:
mobiliari urbà i il·luminació dels
itineraris de vianants.

-

Instal·lació
d‟andanes
d‟embarcament,
plataformes,
noves marquesines i informació.

C) Millora de la prioritat i la fluïdesa del transport públic
-

Carrils-bus, semàfors de prioritat per a transport públic, eliminació de punts de conflicte
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D) Millora de la informació del servei
-

Aplicació APP per a mòbils sobre els temps d‟arribada de les diferents línies a la parada.

-

Incorporació d‟informació estàtica i dinàmica a les parades.

E) Intermodalitat
-

Millora de la coordinació del bus urbà amb el transport públic interurbà (punts
d‟intercanvi, horaris, expedicions especials).

-

Potenciació de l’accés al tren en bicicleta (aparcament per a bicis i bicis per a grans
usuaris).

-

Impulsar la reconnexió amb l’aeroport.

-

Facilitar el cotxe compartit (places d‟aparcament preferent) i el park&ride (places
específiques pels usuaris del tren): gestió de l‟aparcament.

F) Sistema intel·ligent de regulació semafòrica
Completar la implantació d’un sistema intel·ligent de regulació semafòrica amb prioritat
per al bus.
-

Centralització de les cruïlles dotant-les de
receptors.

-

Adequació dels autobusos.

-

Adequació del centre de control.

G) Increment de freqüència, horaris i dies d’operació
-

Millora de les freqüències de pas d‟algunes línies.

-

Ampliació dels horaris de servei, especialment en les línies de connexió amb el ferrocarril.

-

Increment dels dies d‟operació d‟algunes línies.
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8.5. Mobilitat en vehicle privat motoritzat
A) Replantejament de la xarxa bàsica de vehicles
Per fomentar l'ús racional del vehicle privat s'han elaborat diverses propostes encaminades a
optimitzar el funcionament de la xarxa.
Per una banda es proposa una jerarquia viària que diferencia la funcionalitat de cada carrer,
particularment es diferencia entre les vies d'estar i les vies de passar. Les vies d'estar es
corresponen amb la xarxa local i les de passar amb la xarxa bàsica (primària i secundària).
La nova classificació té en compte el fenomen d‟ampliació del centre de la ciutat associat a les
noves activitats comercials. la proposta de nou àmbit central de la ciutat on la prioritat passa a
ésser dels vianants i es fan actuacions per a pacificar el trànsit.
Aquestes propostes són de les més importants del Pla, ja que engloben la totalitat del viari de la
ciutat i afecten a tots els usuaris de la via, independentment del mode de transport que facin servir.
Les actuacions propostes de reordenació de la xarxa es completen amb dos projectes de gran
envergadura com són els nous accessos des de la C-32, al sector d‟Hospital Mataró Parc i al
sector del Sorral.
Tanmateix es considera una possible proposta la peatonalització del c. Sant Benet, que porta
associades propostes de reordenació del trànsit com el canvi de sentit del c. Sant Cugat –nou
accés al centre ciutat- i la implantació de sentit únic a la Ronda O‟Donnell, associat a
l‟accessibilitat al nou centre comercial.
El plànol 8.5.0 mostra el conjunt de mesures proposades sobre la xarxa viaria. A continuació es
mostren cada una de les propostes relatives al vehicle privat i que es recullen al Programa
d‟Actuacions.

Fig. 8.5.1 Actuacions viàries proposades. Xarxa viària futura
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B/ Completar la xarxa viària associada als nous accessos des de la C-32 (Hospital / Mataró
Parc)
Durant la redacció del PMUS s‟ha executat la remodelació de l‟enllaç Oest de Mataró amb
l‟autopista C-32 consistent en la construcció d‟un vial urbà distribuïdor al costat sud i paral·lel a
l‟autopista C-32 que va des de l‟actual sortida Mataró Oest fins connectar amb el carrer del Torrent
de les Piques. En aquest vial urbà distribuïdor, a més, es preveu la construcció d‟un vial
d‟incorporació a ell que surt de la rotonda de França i que substitueix l‟actual ramal d‟incorporació
a la C-32 sentit Girona.
Inclou la construcció d‟un vial de sortida des del vial urbà distribuïdor a l‟alçada del carrer Riera de
Cirera connectant amb el nucli urbà de Mataró. Un cop passat aquest vial de sortida es produeix
una bifurcació al vial urbà distribuïdor que permet la incorporació a l‟autopista C-32 sentit Girona o
bé l‟accés al carrer del Torrent de les Piques en sentit nord.
Finalment, la remodelació de l‟enllaç es completa amb l‟ampliació d‟un carril en el ramal
d‟incorporació a l‟autopista C-32 sentit Barcelona des de la rotonda de la Gran Bretanya fins a
l‟alçada del pont que passa per sobre de la C-32.
Està planificada l‟ampliació del Centre comercial “Mataró Parc”. Por aquest motiu l‟actuació inclou
la creació d‟un nou eix de vianants i bicicletes per accedir al centre comercial i a l‟hospital, que
passaria pel trasllat de l‟actual entrada a la C-32 en direcció Girona i per la construcció d‟una
passera elevada, i també un projecte per millorar les condicions d‟aparcament. Així doncs, a les
2.300 places existents a Mataró Parc, se n‟hi afegirien un miler més en els terrenys situats just a
sobre del centre comercial.

Fig. 8.5.5. Projecte de nous accessos a Mataró des de la C-32
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Fig. 8.5.6. Detall enllaç Torrent de Les Piques

Amb les actuacions proposades es produeix una descàrrega de l‟actual enllaç Oest de Mataró,
encara que es mantenen alguns trams amb baix nivell de servei, en concret:


Accés a l‟autopista C-32 en sentit Sud.



Accés des de l‟autopista a la Plaça de França en sentit Nord.



Accés a la rotonda de la Plaça de Gran Bretanya des de la Carretera de Cirera.

Pla de mobilitat urbana de Mataró
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Fig. 8.5.7. Nivells de servei al sector de Mataró - Oest
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C/ Completar la xarxa viària associada als nous accessos des de la C-32 al Sorrall
A la zona del Sorrall es preveu una solució per al nus viari que permet accedir a la C-32 i a la C60. El projecte inclou una nova rotonda que permeti accedir directament al barri de Cerdanyola.
Un efecte d‟aquesta actuació és la millora de les connexions amb la carretera d‟Argentona, la C-60
i l‟avinguda Puig i Cadafalch, amb la construcció de dues noves rotondes i nous accessos.
L‟objectiu és dignificar aquesta entrada a la ciutat i connectar millor el complex esportiu del Sorrall
amb els seus entorns.
L‟actuació permetria compensar així mateix l‟increment de viatges generats per la nova activitat
terciària prevista que generaria 10.650 nous viatges en vehicle privat.
L‟efecte de l‟actuació permet mantenir nivells de servei A, B i C en tot l‟entorn del sector a
excepció de l‟accés a la nova rotonda sobre la B-40 pel trànsit procedent de l‟avinguda de
President Tarradellas (nivell D).

Fig. 8.5.8 . Accessos des de la C-32 al sector del Sorrall
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Fig8.5.9

Nivells de servei als accessos al Sorrall

D/ Reconversió de la carretera N-II en via urbana i pacificació del Camí Ral.
Actualment, el Camí Ral s‟utilitza com a entrada al centre de la ciutat des de l‟autopista C-32 i la
carretera N-II a través de la Porta Laietana.
La intensitat mitja de vehicles és de 12.000 veh/dia en el tram entre la Porta Laietana i la Ronda
Josep Irla de 7.000 i sentit en el tram de doble sentit i de 4.000 a 9.000 en el tram de sentit únic i
disposa d‟una secció en el primer tram de 2 carrils per sentit i d‟un únic carril en el tram entre el
carrer Cooperativa i la ronda Cervantes.
La via presenta seccions molt diferents, i les intensitats màximes permeten la circulació amb un
únic carril per sentit (tram de doble sentit) o en un únic carril de circulació (tram de l‟anell de
Muralles).
Dins de la jerarquia viària proposta es planteja que l‟accés al Centre de la Ciutat es realitzi per
l‟avinguda del Maresme, el què permetria la pacificació del trànsit en el primer tram de Camí Ral
(entre Porta Laietana i la Ronda Barceló), i en conseqüència la millora de les condicions d‟aquesta
via i particularment la eliminació dels vehicles sobre les voreres.
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Fig. 8.5.10 Camí Ral

Les actuacions per pacificar aquesta avinguda són les següents:
a. Estretir carrils de circulació.
b. Eliminar cordó d‟aparcament del costat muntanya per a destinar-lo a vorera.
c. Reduir la velocitat.
E/ Reordenació dels carrers C. M. Biada, Ronda O'Donnell, Ronda Prim
Un dels accessos més importants a Mataró es produeix des del Camí del Mig (IMD = 11.000), que
va a parar a la Plaça del President Alcalde Serra i Xifrà. Des d‟aquest punt s‟accedeix bé a l‟anell
de rondes a través de la Ronda O‟Donnell o bé cap al centre de la ciutat a través del carrer Miquel
Biada.
En aquest itinerari s‟observen vàries problemàtiques:
a) El doble sentit de la Ronda O‟Donnell no permet la sincronització semafòrica i obliga a la
detenció en la major part de les interseccions semaforitzades. Aquesta via presenta a més una
configuració amb 1, 2 o 3 carrils per sentit segons el tram i permet el gir a esquerra des del
sentit descendent, que talla el flux en sentit ascendent amb intensitats elevades (>8.000
veh./dia).
b) La rotonda de l‟Alcalde Serra i Xifra presenta maniobres complexes de gir en el seu interior al
confluir moviments que es dirigeixen cap a Miquel Biada amb els què volen continuar per
l‟interior de la rotonda o sortir cap a Ronda O‟Donnell.
c) La Ronda de Prim disposa de sentit doble de circulació i és probable que vegi incrementada la
seva intensitat en sentit ascendent pel desenvolupament d‟una nova zona comercial, amb
accessos a l‟aparcament situats a la Ronda Prim i a la Ronda d‟Alfons XII.
-

Per això es proposa establir un sistema de sentits únics d‟implantació.

-

Ronda O‟Donnell en sentit únic cap a la Plaça President Serra i Xifra.

-

C. Miquel Biada en sentit únic cap a Alfons XII (mantenint l‟actual).

-

Ronda Prim en sentit únic ascendent, mantenint un carril descendent per als autobusos.
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Fig. 8.5.11 Esquema de reordenació dels carrers Biada, Ronda O‟Donnell i Ronda Prim

Amb aquesta opció es simplifiquen les circulacions a ambdues rotondes i es redueixen o
desapareixen les maniobres de gir a esquerra a Ronda Prim o Ronda O‟Donnell i es permet la
implantació d‟ones verdes d‟entrada o sortida ajustades als horaris d‟entrada o sortida del Centre
de la ciutat de Mataró.
F/ Reestructuració de sentits associats a la peatonalització del carrer Sant Benet i accessos
a la Plaça de Les Tereses.
El desenvolupament de una nova zona comercial a la cruïlla de l‟eix de Sant Benet – Camí del Mig
amb la Ronda Alfons XII amb un potencial aparcament de 926 places i la previsió municipal de
prolongar l‟eix de vianants pel carrer Sant Benet per revitalitzar l‟oferta comercial per aquest eix
fins el Centre Històric, obliga a prescindir d‟ell com a una de les vies principals d‟accés rodat a
l‟àrea de vianants del Centre. Aquest efecte pretén mitigar amb les propostes d‟organització de la
mobilitat que es descriuen a continuació.
L‟accés a l‟aparcament del nou centre comercial es realitza directament per les rondes de
l‟Eixample i el Camí del Mig, vies de màxima capacitat en la trama del nucli urbà de la ciutat.
L‟entrada a l‟aparcament pel camí del Mig es complementa amb la sortida per la Ronda Alfons XII i
el carrer Sant Cugat, en l‟organització actual de la circulació d‟aquest carrer. L‟entrada i sortida de
l‟aparcament des de les rondes de l‟Eixample es possibilita de manera directa en tots els
moviments mar-muntanya. La proposta d‟eix de vianants del carrer Sant Benet no afecta
l‟organització actual de la circulació dels accessos a l‟aparcament del nou centre comercial, si però
que afecta l‟accés a la porta actual del carrer Sant Josep i Plaça de les Tereses.
Les línies del servei de transport públic urbà Mataró Bus que alteren l‟itinerari de pas per l‟eix Sant
Benet són la L4 i la L7. La L4 des de l‟estació de Renfe racionalitza l‟itinerari cap a la Plaça de les
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Tereses per la Ronda d‟Alfons XII o el C. Sant Cugat que ha d‟invertir el seu sentit de circulació.
Altres opcions són per la Ronda Barceló, pel camí Ral i el carrer Montserrat, o bé continua ronda
amunt pel circuit de rondes fins la Placa d‟Espanya. La L7 des del Camí del Mig baixa per la ronda
Alfons XII – Camí Ral – c. Montserrat i recupera trajecte a la Plaça de les Tereses. Les línies
interurbanes de l‟empresa Casas i de Sagalés, també accedirien a la Plaça de les Tereses pel
Camí Ral – Montserrat o per C. Sant Cugat.
G/ Reordenació de sentits als vials: C. Pacheco, C. Floridablanca, C. Prat i C. Pascual
Madoz.
En el període 2010 - 2013 s‟ha completat la xarxa ortogonal del sector Nord de Mataró al
connectar els carrers Alarcón i Francisco Pacheco amb les Rondes.
Aquesta situació obre l‟oportunitat de configurar una xarxa de sentits únics en aquest sector que
permetrien optimitzar la circulació i construir una xarxa de més fàcil lectura per l‟usuari,
encaminant a més a més itineraris mar – muntanya que no passen pel Centre Històric de la ciutat.

Fig. 8.5.12 Reordenació de sentits vials al C. Pacheco, c. Floridablanca i C. Pascual Madoz

Pel què es proposa configurar les vies de la següent forma:


Carrer Pacheco – C. Tolón en sentit descendent.



Carrer Floridablanca en sentit ascendent.



Carrers Alarcón – Quintana – C. del Prat – C. Confraria de Sant Elm en sentit descendent.



C. Jordi Joan – C. Pascual Madoz en sentit ascendent.
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Aquesta configuració permet a més, reconfigurar en cas necessari la circulació d‟algunes línies de
bus que actualment han de realitzar recorreguts sinuosos per apropar els itineraris al Centre
Ciutat.
Aquesta actuació recolza a més, la configuració de l‟Avinguda del Maresme com a eix d‟accés
perifèric al sector de Mataró Nord a través d‟aquestes vies i aconsella la modificació de l‟enllaç
actual entre l‟Avinguda del Maresme i les mateixes.
(Veure següent figura)

Fig. 8.5.13 Modificació de la connexió entre l‟Av del Maresme i els carrers Floridablanca i Confraria de Sant Elm
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H/ Altres actuacions de millora d’interseccions amb alta intensitat o conflictivitat de trànsit
Del procés de participació ha sorgit per part de la Mesa de Seguiment del PMUS una sèrie de
punts sobre els què es sol·licita actuacions de millora.
Aquests punts o trams han estat analitzats amb els resultats i propostes d‟actuació següents:
Ampliació de la rotonda Puig i Cadafalch. (12)
Aquesta rotonda quedarà afectada per la construcció dels nous accessos al sector del Sorrall des
de la C-32 i del efecte de les noves activitats previstes. Es proposa l‟ampliació de la rotonda
considerant que es produirà un increment de la càrrega sobre la mateixa. Pel conjunt dels quatre
accessos entrarien a la rotonda un volum de 25.000 vehicles /dia.

Estudi del gir de l‟autobús al Camí Ral – C. Sant Antoni (18)
En previsió de la modificació de les voreres del Camí Ral, s‟ha analitzat les necessitats d‟espai per
a la circulació i girs d‟autocar o autobusos.
De l‟anàlisi de girs realitzat amb el programa informàtic Autoturn, es desprèn que els espais de
vorera o reserva mínima per als vianants han de ser d‟1,15 m a la vorera del costat muntanya i
d‟1,15 a 2,20 segons el tram en la vorera costat mar.
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Fig. 8.5.14 gir de l‟autobús al Camí Ral – C. Sant Antoni (Autoturn)

Reordenació de la carretera de Mata entre A. Amèrica i Ronda Cervantes. (19)
Aquest tram de via suporta actualment una IMD d‟entre 6.000 i 8.000 veh/dia.
La seva secció és d‟un carril per sentit a ambdós marges.
S‟observen estacionaments en doble filera que donada les característiques de la secció
impedeixen els avançaments i provoquen retencions, particularment en les hores d‟entrada a la
ciutat.
Es proposa incrementar la vigilància sobre l‟estacionament il·legal i implantar càmeres de TV en
els extrem de la via (Plaça d‟Alfred Opisso i en la intersecció amb la Ronda d‟Alfons X El Savi).
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Sentit únic a C. Prat de la Riba (Tram Floridablanca – Plaça Puerto Rico) (20)
Aquest tram de via suporta una IMD reduïda de 1.800 veh./dia en sentit de sortida i menys de
1.000 en sentit d‟entrada a la ciutat. El tramo anterior entre El Rierot i Floridablanca és de sentit
únic cap a l‟exterior de Mataró.
Es proposa donar continuïtat a aquest sentit únic per quant es disposa d‟alternatives al moviment
d‟entrada pel carrer Francesc Herrera i permetria reordenar la Plaça de Puerto Rico simplificant un
moviment (gir a esquerra des de Ronda de Cervantes a Prat de la Riba). Això permetria reduir les
fases necessàries de semàfor, actualment es requereixen quatre fases per a regular aquesta
intersecció.
Altra opció seria la implantació d‟una rotonda a la intersecció, amb moviment directes en els girs a
dreta.

Estudi dels girs a l‟esquerra de Ronda Cervantes (21)
La Ronda de Cervantes suporta actualment una IMD entre 15.000 i 20.000 veh./dia segons el
tram. La secció és d‟un únic carril de circulació per sentit.
En sentit d‟entrada a la ciutat permet múltiples girs a l‟esquerra que en la majoria dels casos no
disposen de carril reservat, pel què provoca la parada dels vehicles en sentit ascendent. Els punts
de gir es concreten en:
-

Carrer d‟Antonio Solis

-

Carrer Herrera (disposa de carril segregat)

-

Carrer Sancho Panza

-

Plaça Puerto Rico

-

Carrer Germans Castañer

-

Carrer Alcalde Rafael Carreras

Es planteja reduir el nombre de girs a esquerra de forma que es fluïdifiqui la circulació. La
presència o implantació de rotondes a la Plaça d‟Alfred Opisso (existent) i a la Plaça de Puerto
Rico (proposta) permetria eliminar els girs a esquerra entre aquests dos punts.
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Es proposa mantenir també el gir cap al carrer Herrera, ja que disposa de carril segregat i no
afecta a la circulació.

Ampliació de voreres al carrer de la Coma (22)
El carrer Coma presenta alguns problemes de convivència entre modes:
-

Trànsit intens pròxim als 8.000 veh/dia i calçada de 4,5 metres

-

Circulació d‟autobusos

-

Voreres relativament estretes (1,15 metres incloent-hi vorada)

-

Utilització elevada puntual de vianants per sortides d‟escola.

La reducció de trànsit en aquesta via és de difícil consecució per quant forma part de l‟anell de
muralles – circumval·lació del centre històric de Mataró. Per això, per a la millora de les condicions
de seguretat vial es proposa l‟ampliació d‟una de les voreres a 2,15 metres, reduint la secció de
calçada a 3.5 metres suficient per al pas d‟autobusos.
Com a mesura complementària es proposa la instal·lació de fitons i elements reductors de la
velocitat dels vehicles (coixí berlinès). La figura adjunta mostra la imatge possible d‟ampliació
d‟una vorera al carrer Coma.
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Estudi del temps de semaforització C. de l‟Esplanada – Ronda Alfons X el Savi. (23)
El carrer de l‟Esplanada presenta intensitats baixes de trànsit durant la major part del dia, el que
justifica un repartiment semafòric que prioritza la circulació per la Ronda Alfons X, que és una via
bàsica de la ciutat.
Puntualment i associat als períodes d‟entrada o sortida dels centres escolars i degut a la proximitat
del Col·legi Maristes Valldemia, es produeixen concentracions de trànsit que troben dificultat per a
incorporar-se a la Ronda degut al repartiment de fases del semàfor.
Es proposa equipar al semàfor amb un sistema de detecció de cues i un regulador adaptable de
forma que en els moments que produeixin les elevades demandes s‟incrementi el temps de
sortida des del carrer Esplanada, mantenint els repartiments actuals durant la resta del dia.
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Reordenació Plaça d‟Espanya (24)
La Plaça Espanya és un nus viari de la xarxa bàsica amb 3 carrils de circulació per sentit i amb
parada de bus i de taxi. La mobilitat dels vianants es veu penalitzada per la separació dels passos
de vianants de l‟itinerari natural. Aquest fet és especialment visible en les interseccions amb la
ronda d‟Alfons XII i amb el Camí de la Geganta. Aquesta desviació respecte l‟eix principal provoca
creuaments dels vianants per altres punts de la calçada menys segurs.
Per millorar aquesta situació es recull la proposta del PLSV en la què es recomana:
- Ubicació d‟un nou pas de vianants per creuar el carrer del Parc i l‟avinguda Corregiment de
Mataró.
- Ampliació de vorera del costat muntanya, eliminant un carril de circulació o obrint espai per la
banda del parc (caldria eliminar el mur actual).
- Remodelació de l‟espai de la Pl. Espanya al passeig Carles Padrós i al c. Mn. Ramon Fornells
reduint espai asfaltat i guanyant-lo per al vianant per a evitar el pas fora dels passos (vegeu
croquis a continuació).

Fig. 8.5.15 Actuacions a plaça Espanya

Sentit únic de l‟Av. Velòdrom (potenciació) i carretera de Riera de la Cirera (25) (26)
Un dels eixos de connexió entre l‟autopista C-32 i el sector nord de Mataró es configura a través
de les vies de la carretera de la Cirera i Av. del Velòdrom.
Aquest eix presenta actualment una IMD de 5.500 vehicles en cada sentit de la marxa en els
trams més carregats i disposa d‟una secció d‟un carril de circulació a cada sentit en alguns trams
en els s‟ha afegit carril per a girs.
Complementàriament i en paral·lel es disposa d‟altre eix format pel carrer Padrós i la Riera de la
Cirera. Aquestes vies també presenta un carril de circulació per sentit, amb cordó d‟aparcament, i
suporten menys intensitat (amb algun tram que arriba als 5.000 veh./dia com a càrrega màxima).
La nova configuració dels accessos a Mataró des de la C-32 pot atorgar a aquests viatges un
paper d‟entrada / sortida des de l‟enllaç, i per tant pot ser interessant configurar-los com un parell
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d‟eixos en sentit únic en el què es puguin implantar ones verdes d‟entrada o sortida en funció de
l‟horari.
Per això es proposa com actuació a llarg termini la configuració d‟eix en sentit únic descendent de
la carretera de la Cirera i Av. Velòdrom, amb dos carrils de circulació i Semaforització en les
principals interseccions i en sentit ascendent per al C. Carles Padrós – Riera de Cirera, a excepció
del tram en què el Pg. Carlos Padrós té característiques de rambla.
Aquesta actuació hauria d‟anar complementada amb la implantació d‟una rotonda en la intersecció
amb la Ronda dels Països Catalans a fi de facilitar la maniobra de gir a esquerra i donar
continuïtat a l‟eix en el sentit de sortida. S‟adjunta figura de pre-implantació de la rotonda.

Fig. 8.5.16 Proposta d‟actuació de pre-implantació de la rotonda a Ronda dels Països Catalans – Riera de Cirera
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Estudi de la connectivitat de la Ronda dels Països Catalans entre els carrers Figuera Majors – C. Montalt
(amb creació d‟una nova rotonda).(27)
Es proposa la implantació d‟una rotonda que faciliti la connexió d‟aquestes vies i particularment el moviment
d‟accés directe des del carrer Figuera Majors i Montalt a la ronda dels Països Catalans sense necessitat de
semaforitzar la intersecció.

Fig. 8.5.17 Proposta d‟actuació de pre-implantació de la rotonda a Ronda dels Països Catalans amb C. Figuera Major
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Reordenació de sentits de circulació al barri de Peramàs (28)
L‟accés a la zona residencial del barri de Peramàs es realitza des del carrer Josep Montserrat Cuadrada
amb un gir a l‟esquerra des del carrer Joanot Martorell.
Això condiciona que la circulació de l‟últim tram del carrer Montserrat Cuadrada es realitzi en doble sentit de
circulació quan el tram inicial d‟aquesta via entre l‟Av. Gatassa i Joanot Martorell és de sentit únic.
Aprofitant la ordenació de les vies perifèriques (sentit únic a la Ronda O‟Donnell) es proposa una revisió
integral dels sentits de circulació en tot el sector, ordenant els itineraris de la forma habitual en trames
ortogonals.
Per això, es proposa la implantació de sentit únic a tota la longitud del carrer Josep Montserrat Cuadrada i la
modificació de sentits en algunes vies locals quedant de la forma mostrada en la figura adjunta.

Fig. 8.5.17 Proposta d‟ordenació de sentits al barri de Peramàs

Pla de mobilitat urbana de Mataró

55

Creació d‟una nova rotonda a la Plaça Joaquim Blume. (30)
La Plaça Joaquim Blume es troba en la intersecció dels eixos que comuniquen la Ronda d‟Alfons
X amb la Ronda del Països Catalans, que veuran incrementat el trànsit per la nova connexió amb
l‟autopista C-32.
Actualment aquesta plaça presenta una configuració similar a una rotonda, però un funcionament
diferent al disposar la prioritat per als moviments d‟incorporació i no per a la circulació pel teòric
interior de la mateixa.
A sol·licitud de la Mesa de seguiment del PMUS
s‟ha analitzat la viabilitat d‟implantar una rotonda
considerant-se que això suposaria avantatges, per
quant simplificarà els moviments (actualment
accedeixen tres vies de doble sentit i una de
sortida). La implantació de sentits únics en els eixos
de l‟Av. Carlos Padrós i Av. Velòdrom simplificaria
els moviments i permet mantenir un bon nivell de
servei en la rotonda.
S‟adjunta una possible solució d‟implantació de
rotonda en la intersecció.

Fig. 8.5.18 Proposta de rotonda a la Plaça Joaquim Blume
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I/ Desenvolupar el projecte de senyalització d'orientació, de la xarxa bàsica de vehicles
En els darrers anys la ciutat de Mataró ha sofert importants transformacions morfològiques,
circulatòries així com un increment dels equipaments, els quals han alterat la senyalització
existent.
A més, cal sumar que en un futur molt proper s‟espera la construcció d‟un Corte Inglés, a l‟antiga
fabrica Can Fàbregas, i la peatonalització d‟una sèrie de carrers del centre, els quals alteraran la
circulació en aquest punt.
Tots aquests elements aconsellen posar en marxa una revisió del pla de senyalització orientativa
que reculli tots els conceptes bàsics sobre la mobilitat viària, per tal de millorar la fluïdesa i la
seguretat del trànsit rodat.
Mataró disposa d‟un Pla director de senyalització informativa que el present PMUS incorpora
mitjançant una revisió i actualització dels itineraris inicialment estudiats.
En particular la proposta incorporada al PMUS té per objectiu actualitzar el conjunt de la
senyalització; d‟inserir en ella la nova entrada/sortida nord a la C-32; analitzar la millor ubicació
possible (buscant la màxima eficiència i eficàcia en vers als conductors); no sobrecarregar el
municipi d‟informació orientativa; eliminar senyalització d‟orientació en el Centre Històric degut a la
impossibilitat d‟estacionar-hi i per últim, descongestionar el màxim possible la circulació pel centre
de la ciutat i millorar la seguretat viària.
Per això, es proposa l‟actualització del Pla director de senyalització en el què es descriuen
cadascun dels tipus de panells informatius, el contingut que hauran de constituir la senyalització
orientativa, així com la millor ubicació de cadascun d‟ells.
En el Pla de senyalització actualitzat es mantenen els pols o punts a senyalitzar. Aquests pols
s‟han classificat seguint criteris objectius, definits en l‟annex A, i factors com el nombre de
visitants, urgències, vehicles atrets, recurrència del viatge, proporcionalitat sobre la població.
Els grups de pols d‟atracció queden definits en la llista següent:
-

Barris

-

Centres d‟activitat econòmica

-

Elements geogràfics

-

Elements patrimonials

-

Elements turístics

-

Serveis administratius

-

Serveis culturals

-

Serveis esportius

-

Serveis educatius

-

Polígons Industrials
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Un cop definits els pols i la seva jerarquia, per tal de senyalitzar-los, s‟han definit els itineraris més
adequats per poder connectar-los. La proposta de senyalització d‟orientació informativa de Mataró
es basa en una adaptació al model de ciutat proposat amb uns eixos de circulació i uns punts
d‟entrada al municipi clarament definits.
D‟aquesta manera, l‟estructura viària de la ciutat de Mataró permet jerarquitzar les vies establint 3
nivells o àrees:
A.- Un primer nivell serien tots aquells vials d‟accés a la ciutat des de l‟exterior. Són els nusos o
enllaços comunicadors amb altres poblacions, i que en definitiva són un dels puntals bàsics de
l‟estructura viària de Mataró. Són els eixos canalitzadors tant dels vehicles que volen entrar a
Mataró con d‟aquells que només estan de pas. Per aquest motiu s‟ha donat molta importància a
l‟objectiu de el trànsit de pas no entri al centre de Mataró.
L‟actuació a desenvolupar en aquests eixos serà, per una banda la de senyalitzar els principals
vials de connexió (C-32, N-II, C-60, etc.) així com la interurbana amb la finalitat de no congestionar
el municipi amb vehicles que estiguin de pas i, per l‟altre, indicar “Centre Ciutat” amb l‟objectiu de
conduir el vehicle cap al centre de Mataró, en el cas que aquesta sigui el seu propòsit.
Aquests eixos són: N-II, C-31d, Avinguda Maresme, Camí del Mig, C-60, Ronda O‟Donnell, Carrer
Miquel Biada, Avinguda Puig i Cadafalch, Avinguda Josep Tarradellas, C-32, Camí Ral, Via
Europa, Ronda Països Catalans, Ronda Creu de Pedra, Ronda Rafael Estrany i BV-5031.
B.- Un segon nivell s‟estableix quan s‟arribi pròpiament al “Centre Ciutat”. A aquest nivell
l‟anomenarem “Rondes” i és un nivell de circumval·lació que permet anar canalitzant el trànsit cap
els diferents pols d‟interès. Aquest anell s‟ha volgut potenciar donat que és un eix d‟unió entre les
diferents entrades i el que és pròpiament el cor de la ciutat. Convé que el vehicle sàpiga
constantment que està circulant per aquest anell, això ho farem identificant cada conjunt amb una
caixetí de color verd indicant “Rondes”. També és important destacar que a partir d‟aquest nivell
senyalitzarem el nucli de la ciutat indicant “Aparcaments del Centre Històric”.
El Centre Històric no està adaptat a la circulació, hi ha un gran nombre de carrers peatonals i hi ha
un gran manca d‟estacionaments. Per tant, des de les Rondes i en direcció al centre urbà només
se senyalitzarà els aparcaments, a fi de dirigir els conductors a un punt d‟estacionament a partir
del qual, i a peu, pugui assolir la seva destinació.
Els carrers que defineixen aquest eix són: Avinguda del Maresme, Ronda de Barceló, Ronda
d‟Alfons XII, Ronda Joan Prim, Plaça Granollers, Camí de la Geganta, Ronda Alfons X el Savi,
Ronda Miguel de Cervantes i Ronda de Joan d‟Àustria.
C.- Un tercer nivell serà el que anomenarem “Anella Muralla” que englobarà el Centre Històric.
Igual com en les “Rondes” serà un anell de circumval·lació pel conductor que, en aquest cas,
vulgui accedir al cor de la ciutat. Per tant, al igual que en el cas anterior, només se senyalitzaran
els aparcaments més propers i els principals vials de connexió del municipi amb l‟exterior, a fi
d‟agilitzar la sortida dels vehicles (per exemple la N-II o la C-32).
Senyalitzarem aquest anell amb un caixetí de color marró indicant “Anella Muralla”. En el cas dels
aparcaments cal tenir en compte que s‟instal·laran plafons de senyalització peatonal, a fi de
facilitar l‟arribada els diferents pols d‟atracció que s‟ubiquen en el Centre Històric o en les seves
proximitats.
Els carrers que defineixen aquest eix són: Camí Ral, Carrer de Sant Bonaventura, Carrer de la
Coma, Muralla dels Genovesos, Muralla de la Presó, Muralla del Tigre i Muralla de Sant Llorenç.
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8.6. APARCAMENT
L‟oferta d‟estacionament prevista a les noves actuacions urbanístiques a Mataró ha de cobrir, per
la seva localització, la demanda generada per aquestes noves activitats, no cobrint els dèficits
d‟estacionament detectats actualment.
Aparcament residencial
A/ Definició de la dotació d’aparcament fora de la calçada en funció de la zona
La diagnosi ha posat de relleu que la situació del dèficit de l‟aparcament no és homogènia a la
ciutat pel que tampoc hauria de ser homogènia la exigència de dotació mínima de places
d‟aparcament per vivenda. El rati a exigir ha de dependre del dèficit residencial actual i futur,
resultant de la previsió de supressió de places en calçada. L‟objectiu perseguit és que els nous
habitatges que es desenvolupin a zones amb dèficit puguin absorbir part del dèficit de l‟entorn.
Així, d‟acord amb el creixement del parc de vehicles previst, l‟actual dotació de 1 plaça /vivenda és
suficient per absorbir la demanda excepte als sectors de més concentració de dèficit com són els
barris de Cerdanyola, Peramàs i Rocafonda, on es proposa incrementar la dotació en un 30%.
B/ Nous aparcaments municipals
Es planteja la realització de nous aparcaments municipals per a residents a les zones on s‟ha
detectat dèficit d‟estacionament significatiu al barri de Cerdanyola. Tot i així, la realització
d‟aquests aparcaments ha d‟anar condicionada a la prèvia consolidació de l‟oferta en fase de
comercialització als aparcaments municipals al sector. A la ciutat hi ha actualment més de 450
places pendents de comercialització als pàrquings municipals, bé en dret d‟ús, bé en lloguer, de
les quals més de la meitat es concentren a l‟entorn del barri de Cerdanyola.
Es proposen 5 emplaçaments distribuïts en dues fases d‟actuació per tal de distanciar en el
calendari d‟execució alguns aparcaments propers amb solapament de part de les seves àrees de
captació, de forma que la construcció dels de la 2a fase aniria lligada a la consolidació dels
aparcaments de la 1a fase.
La 1a fase contempla 3 aparcaments, amb un total de 870 places. Es recomana la precomercialització de les places d‟aparcament per tal d‟assegurar una mínima demanda efectiva de
la infraestructura: un mínim del 60-70% de les places compromeses.
A la 2a fase es contempla 2 aparcaments, amb un total de 500 places, situats al perímetre del
barri de Cerdanyola, l‟eix de la Ronda de Josep Tarradellas. Els aparcaments propers construïts a
la 1a fase hauran d‟estar al 70-80% d‟ocupació, entre dret d‟ús i abonaments, per a iniciar els de la
2a fase.
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P5

1a FASE

P PÀRQUING MIXT

P6

1.Miquel Biada: 300 places (*)

P4

P

P3

PÀRQUINGS RESIDENTS

2.Salesians (320 places)
3. Canyamars (250 places)
4. Antic Parc Bombers (300 places)

P2

P1

2a FASE

P PÀRQUINGS RESIDENTS
5.El sorral (250 places)
6. Josep Tarradellas (250 places)
(*) 925 places el conjunt de
l’aparcament de El Corte Inglés

(*) 300 places en sòl municipal i possible ampliació amb la concreció de la implantació comercial.
Plànol 8.6.1 Proposta d‟aparcaments i fases d‟actuació

Aparcament forà
A/ Nous aparcaments públics
La posició del nou aparcament de Miquel Biada el pot convertir en la porta d‟accés a l‟àrea
comercial de vianants del centre ciutat reforçada per la peatonalització del carrer Sant Benet. La
seva dimensió bàsica seria de 300 places (en espai municipal) si bé s‟haurà d‟ajustar amb la
concreció de la implantació comercial en el seu entorn immediat.
B/ Promoció de la rotació mitjançant un sistema de corones d’estacionament amb
permanències màximes limitades.
A l‟àmbit a on actualment es localitza la zona blava de la ciutat, dins de l‟anella formada per les
Rondes, el front marítim i el nucli antic, no es planteja un creixement del volum total de places
(actualment d‟un miler), sistema d‟estacionament regulat que encara pot absorbir més demanda a
les places situades a la banda nord de Sant Benet (entorn carrer Altafulla). El que si es preveu és
un canvi d‟ubicació d‟algunes places actuals per actuacions urbanístiques a la via pública. El
conjunt d‟actuacions ja realitzades i les previstes sobre la xarxa viària al centre ciutat (conversió en
zones de vianants, ampliació de voreres, remodelació de la Plaça Tereses) ha de suposar una
paulatina supressió de places d‟estacionament a la calçada de forma que a l„àrea central
delimitada pel l‟Av. del Maresme, Rondes, Sant Benet i Hospital, l‟oferta a la calçada ha de
romandre tota ella regulada, bé com a zona blava, zona verda, càrrega i descàrrega o altres
tipologies de reserves (PMR, edificis públics, etc.).
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Altres sectors terciaris de la ciutat
Es planteja la implantació de zona regulada a sectors comercials d‟àmbit local, a on s‟ha detectat
uns nivells de pressió d‟estacionament (de curta durada d‟estacionament) amb alta ocupació de
l‟oferta i il·legalitat d‟estacionament, i que no disposen actualment cap oferta alternativa (pàrquings
públics o zona regulada).
Fora de l‟àmbit central de la ciutat, les zones regulades existents, totes elles com a zona taronja
(regulació amb disc horari), són a Cerdanyola (Gatassa - Puig i Cadafalch), Peramàs (Ronda
O‟Donnell) i Rocafonda (Perú-Picasso). Es proposa la regulació dels següents emplaçaments:
Sector Via Europa: carrers Irlanda-Alemanya (15 places)
Sector Els Molins: Riera de Cirera (40 places)
Sector Rocafonda - El Palau: Ctra. Mata (25 places)
Sector Eixample: Ronda Francesc Macià – Sant Cugat (35 places)
Sector Cerdanyola: València – Pl. Cardenal Vives i Tutó ( 30 places)
La tipologia de regulació per a aquestes noves places es planteja com a zona taronja, és a dir,
com a zona regulada gratuïta controlada a través de disc horari, en consonància amb la tipologia
de regulació existent en aquestes zones no centrals de la ciutat.
Tot i així, es planteja un establir un criteri per a la transformació de la zona taronja de Mataró en
zona blava (regulació de pagament) quan aquestes ofertes d‟estacionament assoleixin uns índexs
de consolidació similars als de la zona blava central. Per això, es planteja la reconversió d‟aquests
sectors en els casos en que es compleixin els llindars establerts als següents paràmetres:


Alt índex de rotació: >5 cotxes/plaça



Alts nivell d‟ocupació: >80% d‟ocupació total

C/ tarifes i durades d’estacionament de la zona blava
L‟objectiu fonamental de la zona regulada és recolzar els estacionaments de curta durada a les
zones comercials. Pel control de la tipologia d‟usuari a accedir a aquestes places és bàsica la
tarifa establerta i la durada màxima permesa d‟estacionament:
Tarifes altes i curta durada d‟estacionament a les zones més centrals, a on la zona blava es
complementa amb aparcaments públics, els quals donen servei a demandes foranes de mitjana
durada d‟estacionament.
Tarifes més baixes i durades d‟estacionament permeses més llargues a sectors menys centrals, i
especialment, a sectors a on no hi ha aparcaments públics alternatius. Aquest és el cas de les
possibles zones taronges potencialment transformables a zona blava, per les que es planteja una
tarifa tova.
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D/ Dotar de més aparcaments per motos al centre per evitar l’estacionament en voreres
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E/ Incorporació de nous panells de senyalització variable.
L‟objectiu fonamental de la zona regulada és recolzar els estacionaments de curta durada a les
zones.
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F/ Habilitació d’aparcaments perimetrals.
Es planteja la substitució d‟estacionaments en cordó per estacionaments en bateria a la Ronda de
Josep Tarradellas o bé la implantació de sentit únic i la generació d‟un nou cordó d‟estacionament.
L‟objectiu és millorar l‟oferta d‟aparcament a calçada als barris amb dèficit d‟aparcament
residencial, concretament al barri de Cerdanyola.
Aquesta operació suposaria un increment d‟oferta d‟aproximadament 160 places a la Ronda de
Josep Tarradellas, 30 places a la Ronda de Bellavista i 50 places a la Ronda de Roca Blanca.
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8.7. URBANA DE MERCADERIES
Sens dubte la distribució de mercaderies és fonamental per a garantir el desenvolupament
econòmic de la ciutat. Les propostes que es formulen van dirigides, d‟una banda, a millorar la
gestió de les actuals reserves, per tal d‟incrementar la seva capacitat i evitar la il·legalitat. D‟altra
banda, es pretén reduir el nombre d‟operacions durant dia (DUM nocturna), període durant el qual
la mobilitat en tots els modes és més important; i per últim, incorporar tots els avenços que puguin
millorar-la. En aquest sentit, s‟ha plantejat una proba pilot per a la creació d‟una microplataforma.
A/ Regulació i control digital de l’ús de places C/D. Accés exclusiu a les places de C/D per
als vehicles DUM a l’ Àrea Central
Limitació de la tipologia d‟usuaris a les places CD segons les característiques del sector
El fet de que els turismes puguin accedir actualment a les places CD per un període màxim de 15
minuts, i sobretot, el conseqüent incompliment d‟aquesta regulació (un 70% estaciona per sobre
dels 15 minuts), provoca una saturació de les places a determinats sectors en detriment dels
vehicles vinculats a la distribució de mercaderies.
La millora de l‟accessibilitat dels vehicles de distribució de mercaderies al centre ciutat ha de
passar més per una major optimització de l‟oferta actual existent (intervenint en la tipologia de
vehicles que han de tenir accés i el control del compliment de la regulació) que en la creació de
noves places CD, donant un servei prioritari o exclusiu a la distribució de mercaderies tal com ja es
determinava al PMU anterior.
Per tant, l‟accessibilitat dels turismes a aquestes places ha de venir determinada per l‟existència o
no d‟oferta específica per a la rotació o per l‟alta saturació de les places CD provocat per l‟alta
afluència de vehicles comercials i/o de turismes.
Es proposa la supressió de l’estacionament de turismes a places CD a l’entorn de places
específiques regulades pels forans (zona blava, zona taronja), com ja funciona en algunes
places concretes del centre, entorn a plaça Santa Anna, La Riera i Plaça Cuba. Aquest regulació
plantejaria dues zones d‟actuació diferenciades:
-

Zona central: Prohibició de l‟estacionament de turismes a tota l‟oferta de places CD i
durant tot l‟horari de funcionament d‟aquestes places. L‟àmbit correspondria al centre
comercial i de gestió de la ciutat, delimitat per l‟Av. del Maresme, Rondes Barceló i Alfons
XII, Sant Benet, Muralles del Tigre, Presó i Genovesos i l‟eix Sant Bonaventura-HospitalSant Pere.

-

Resta de la Ciutat: Restricció de l‟estacionament de turismes a l‟oferta de places CD
durant el període de matí (depenent del fi de regulació de matí a cada lloc: fins les 14h
normalment) que es situï a menys de 100m d‟oferta de zona blava o taronja.

66

DOCUMENT I. MEMÒRIA

Control de la durada d‟estacionament a través de sistemes de telefonia
L‟actual sistema de control de la durada d‟estacionament a les places CD a través del disc horari
planteja dificultats en el control del temps real que estacionen dels vehicles. L‟aplicació de les
noves tecnologies vinculades al telèfon mòbil permeten millorar l‟eficiència en el control. Es
proposa com a fase inicial, implantar a la zona central definida (a on només es permet
l‟estacionament a les places CD dels vehicles comercials) un sistema de control per App o SMS
de l‟hora d‟arribada a l‟estacionament de l‟usuari.
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B/ Creació d’una microplataforma per a la càrrega i descàrrega de mercaderies
La distribució urbana de mercaderies capil·lar (a la darrera milla) a les àrees centrals de les ciutats
on la configuració urbana es complexa per l‟entrada i sortida de vehicles (carrers estrets, radis de
gir molt petits, gran afluència de vianants...), és un repte que les ciutats modernes han de resoldre
de forma intel·ligent.
Donat que la configuració urbana limita l'ús del vehicle privat en aquests entorns, és necessària la
utilització d‟un altre tipus de vehicle, més petit (adequat a la mida dels locals comercials), més àgil
i més sostenible.
Per aquest motiu, ha d'haver uns punts de trencament de càrrega a les zones perimetrals de les
centralitats urbanes més denses que permetin l‟intercanvi de mercaderies de vehicles més grans a
vehicles més petits.
El centre urbà de Mataró presenta una trama de carrers pacificats amb un horari concret
d‟entrades i sortides pel repartiment de mercaderies, entorn a la plaça santa Anna i la Riera, que
donat el gran nombre de comerços d‟aquestes zones, provoca una entrada i sortida de vehicles
molt important, que provoca problemes d‟ordenació, maniobres perilloses amb nens anant a les
escoles, contaminació i sorolls.
Es proposa habilitar un espai a la perifèria de la zona centre comercial de Mataró de forma que es
desenvolupin les següents activitats:
Principalment es desenvoluparà l'activitat de redistribució de paqueteria (sobres, paquets i caixes
de petites dimensions). A primera hora del matí accediran a les immediacions de l‟equipament els
vehicles que porten la paqueteria de cada operador de transport, aquesta es descarregarà, es
redistribuirà i repartirà de forma capil·lar als destinataris de la zona convinguda per mitjà de
bicicletes o tricicles assistits elèctricament.
Aquesta operativa també es produirà en sentit invers: els tricicles recolliran les expedicions de
sortida de la zona convinguda, es consolidarà la mercaderia dins aquest espai i s‟enllaçarà amb
els vehicles de les respectives companyies de transport. L‟activitat logística es concentrarà com a
mínim en dos cops al dia, un cop al matí i un altre al vespre.
Addicionalment es podrà habilitar un punt de recollida i lliurament de paquets i sobres que els
clients portin o recullin directament. També es preveu emmagatzematge de curta durada per
custodiar temporalment enviaments que causin algun tipus d‟incidència. Cal tenir en compte que,
per causa de les dificultats jurídiques que comporta un magatzem, l‟espai s‟utilitzarà exclusivament
com a trencament de càrrega i per l‟organització de les mercaderies.
Aquest espai també esdevindrà oficina amb atenció al públic i aparcament dels tricicles durant la
nit, així com taller per al seu manteniment i recàrrega de bateries i altres dispositius electrònics
com les PDA.
Es preveu la utilització de 1/2 vehicles tipus tricicle amb assistència elèctrica més una bicicleta de
càrrega lleugera.
El mòdul estaria composat per un espai sota cobert pel intercanvi de mercaderies i dos o tres
mòduls per gestionar les activitats d‟intercanvi. Donat el caràcter de prova pilot sobre la que estem
treballant, és recomanable cercar un proveïdor d‟espais modulars, amb opció de lloguer i/o
compra.
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Aquest sistema ens aporta:


Eficiència: és una forma ràpida, senzilla i segura de cobrir necessitats urgents d‟espai.



Flexible: permet combinar diferents solucions



Versàtil: permet múltiples utilitzacions.



Adaptable a qualsevol tipus de terreny.



Ràpida de muntar, permet canvis de posició

Les necessitats d‟espai mínimes per a cada node són les següents:


Al voltant de 100-150 m2 de sostre útil.



Dos places d‟aparcament per furgonetes o camions petits.



Un petit magatzem (25 m2).



Un zona de vestidors i administració (35 m2).

C/ Potenciar la DUM nocturna i silenciosa
La Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) nocturna es realitza entre les 22:00 i les 6:00 del
mati, amb vehicles de gran tonatge i amb dispositius de descàrrega de material elèctrics, per tal de
no fer soroll.
L‟objectiu de la iniciativa es millorar la DUM a la ciutat a través d‟un repartiment més còmode,
eficaç i sostenible, reduint les molèsties del trànsit de grans vehicles per la ciutat i a més
permetent guanyar places d‟aparcament durant el dia.
Es proposa que l‟Ajuntament impulsi acords amb els grans establiment comercials de la ciutat per
fomentar l‟arribada dels grans distribuïdors per la nit, fora de les hores punta del dia.
D/ Promoure la col·laboració amb altres ciutat en la recerca de les millors pràctiques de la
DUM
La distribució urbana de mercaderies és i serà un dels principals problemes de mobilitat de les
grans i mitjanes ciutats metropolitanes. La gestió dels espais, de les vies d‟aproximació o el control
de la indisciplina dels vehicles que realitzen càrrega i descàrrega de mercaderies són els
principals problemes que s‟estan analitzant en múltiples projectes de recerca europeus, en els que
intervenen tècnics de diferents ciutats europees.
Es proposa que l‟Ajuntament participi en projectes de gestió innovadora de les places de càrrega i
descàrrega existents a la ciutat, aplicant les noves tecnologies o regulant l‟espai existent de forma
variable durant el temps en funció de la seva utilitat.
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8.8. SEGURETAT VIÀRIA
La seguretat viària està intrínseca en la majoria de les actuacions que es volen desenvolupar.
Propostes com la millora dels accessos a col·legis, l'ampliació de voreres, carrils bici, zones 30...
tenen com a un dels seus objectius fer una ciutat amb una mobilitat més pacífica i per tant més
segura.
En aquest capítol s'ha centrat l'anàlisi en els punts conflictius i de concentració d'accidents.
Actualment la ciutat de Mataró disposa d'un Pla local de seguretat viària que s'actualitza cada
quatre anys, essent una eina molt important per a millorar la seguretat viària dels ciutadans. A
partir del Pla es poden localitzar els punts conflictius i actuar sobre els mateixos.
Les propostes plantejades s‟orienten en millorar la base de dades sobre accidents i en marcar un
calendari i prioritzar actuacions en els punts conflictius que s'han detectat tant en la diagnosi com
en el pla de seguretat.
Es reprodueixen al PMUS les principals mesures generals, que es concreten al document del
PLSV i les mesures concretes sobre la infraestructura , esposades al mateix document.
8.8.1. Mesures generals
A/ Crear els dispositius i bases de dades per actualitzar anualment els indicadors del Pla de
Seguretat Viària, amb l'objectiu de controlar i prendre mesures eficients.
Per tal de conèixer l‟evolució de l‟accidentalitat i prendre mesures concretes per a la seva gestió i
control, és necessari crear una base de dades d‟accidents amb tota la informació, uns protocols
concrets d‟inventari i uns informes trimestrals de seguiment.
Es proposa crear un programa informàtic amb una base de dades digitalitzada que permeti obtenir
dades d‟accidentalitat de forma immediata, i extreure informes sobre les característiques dels
accidents produïts.
B/ Desenvolupar el PLSV de Mataró, sobretot als punts crítics descrits als plànols de
diagnosi.
El Servei Català del Trànsit va elaborar el Pla Local de Seguretat Viària de Mataró i cada dos anys
es redacta la seva actualització.
La proposta es concreta en establir un calendari prioritzant aquelles mesures de seguretat que
surtin al Pla.
C/ Establir les directrius per al disseny dels entorns escolars
La diagnosi ha posat de relleu deficiències als accessos dels centres escolars i a les vies de
l‟entorn. D‟altra banda, els nens i nenes són un dels segments de vianants més vulnerables, als
quals cal dotar d‟uns camins segurs per fomentar que puguin realitzar sols els desplaçaments a
l‟escola.
Es proposa incorporar al planejament urbanístic unes directrius de disseny per aplicar a l‟entorn de
tots els centres escolars. Es tracta de disposar d‟uns criteris a tenir en compte quan es realitzin
actuacions a l‟entorn d‟una escola, o bé permetin corregir progressivament el disseny dels actuals.
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Directrius proposades:
L‟entorn més vulnerable d‟un Centre escolar és l‟accés d‟entrada i sortida de l‟alumnat ja que és
aquest el que concentra el major nombre d‟alumnes en un moment puntual del dia. D‟acord amb
això, es proposa un disseny específic de l‟entrada a l‟escola i de la principal via d‟accés.

Entrada a l’escola: Es defineix una longitud mínima de 10 metres a banda i banda de la porta
d‟entrada. Tota aquesta longitud, inclosa la porta d‟entrada, s‟haurà de protegir amb una tanca. És
recomanable que la tanca sigui reixada perquè no es pugui passar per sota i que les seves
característiques no incitin a asseure-hi, per tal d‟evitar que els infants caiguin cap a la calçada. A
aquest àmbit l‟amplada de vorera haurà de tenir un mínim de 5 metres, per tal de poder acollir
l‟aglomeració d‟alumnes a les hores d‟entrada i sortida.
Els passos de vianants hauran d‟estar suficientment allunyats de l‟entrada a l‟escola, per tal
d‟evitar la irrupció a la calçada dels alumnes de forma imprevista.

Sempre que existeixi una porta d‟entrada a l‟escola per una via local, s‟haurà d‟evitar l‟accés per
les vies principals.
Via d’accés a l’escola: La via on es localitza l‟accés principal haurà de senyalitzar-se 50 metres
abans de la porta amb el senyal de perill escola (P-21).
A l‟entorn dels passos de vianants s‟haurà de limitar l‟aparcament per augmentar la visibilitat
d‟alumnes i conductors i reubicar els contenidors d‟escombraries per tal de què no obstaculitzin la
visibilitat.
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Camí Escolar: Als itineraris definits com a camí escolar, s‟haurà de garantir una amplada útil de
2,5 metres, a més de dotar-los d‟una senyalització específica que els identifiqui com a tal.
8.8.2 Mesures concretes d’actuació
Del PLSV s‟han recollit les principals actuacions programades que es mostren en el plànol
8.8.1
Proposta d’actuació PCA1.- Av. President Lluís Companys a l’altura carrers Ciutat de
Freta PCA 1 i Manuel Serra i Moret
En primer lloc, caldria reordenar les cantonades en xamfrà entre President Companys i el
carrer de Serrar i Moret, arrodonint-les o bé pintant i delimitant el triangle del xamfrà com a
espai d‟estacionament o càrrega i descàrrega. En qualsevol cas, cal que en aquesta zona
l‟espai estigui clarament definit per evitar girs en un radi ample i ràpid per entrar cap a la
zona industrial per Serra i Moret.
Un cop es defineixi aquest espai, els passos de vianants (el que travessa Serra i Moret i
també el de Ciutat de Freta) s’han d’acostar a l’extrem de la cruïlla, fent que siguin
prolongacions de les voreres als dos costats de President Companys. D‟aquesta manera, si hi
ha vianants travessant o a punt de fer-ho, són ràpidament vistos pels conductors que baixen o
pugen per President Companys.
Els passos de vianants a President Companys s‟han de senyalitzar amb elements verticals per
remarcar la seva presència.
Per evitar que es travessi fora del pas i no haver de fer obra per desplaçar els passos, es
recomana la instal·lació de baranes a la mitjana i a les cantonades de Ciutat de Freta. Una
altra solució és prolongar la barrera d’arbustos que ara culmina l’extrem de la mitjana a
banda i banda de la intersecció.
Per millorar la visibilitat conductor-vianant, cal construir orelles allà on no hi hagi o bé, en la
darrera plaça d‟aparcament abans del pas s‟ha d‟establir una zona d‟estacionament de
motocicletes per tal que hi hagi bon contacte visual entre vianant i conductor. Una altra manera
de millorar la visibilitat és instal·lant mobiliari urbà en els darrers cinc metres abans d‟un pas.
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Proposta d’actuació PCA2.- Carrer de Pablo Iglesias (accés benzinera) i cruïlla amb
Josep PCA 2 M. Batista i Roca
Es proposa eliminar les places d‟estacionament des de meitat del carrer Pablo Iglesias (costat
enfront de la benzinera) fins a la cantonada i crear un carril addicional de circulació en la
segona meitat del tram que baixa des de Camí del Mig cap a la cruïlla. En l‟espai del carril
actual, crear un segon carril per acollir els vehicles que surten de la benzinera.
Per tal de donar més marge de capacitat i maniobra de gir, caldria desplaçar el pas de
vianants cap a l’extrem del carrer, eliminant o ordenant el xamfrà (vegeu dibuix).
Caldria ordenar les cantonades, senyalitzant-les correctament amb pintura que delimiti espais.
L‟ordenació ideal passaria per urbanitzar arrodonint les cantonades. Davant del cost que pot
suposar, una alternativa és delimitar amb pintura l‟àrea i definint places de pàrquing o de
càrrega i descàrrega dins el triangle. Amb la pintura es pretén que el traçat del gir es faci per
fora d‟aquesta zona i no es destorbi les maniobres a dins. Així s‟evita conflictes. La diferència
entre urbanitzar la cantonada o senyalitzar amb pintura la zona d‟aparcament o C/D és que, en
el segon cas, no és possible desplaçar el pas de la seva ubicació actual.
Pintant els triangles dels xamfrans, es crea també un efecte d‟estrenyiment enmig de la cruïlla,
de manera es pot aconseguir una certa reducció de la velocitat dels vehicles que la travessen,
des de Batista i Roca i des del carrer Vicenç Puig i Peradejordi.
Per millorar la visibilitat conductor-vianant, en tots els casos en què hi hagi vehicles
aparcats abans del pas, cal eliminar la darrera plaça d’aparcament i substituir-la per
estacionament de motocicletes o mobiliari urbà amb elements de poca altura.
Cal avançar també la línia de detenció (STOP) per als vehicles que arriben a la cruïlla pel
carrer Pablo Iglesias I completar els passos amb els senyals de pas de vianants.
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Proposta d’actuació PCA 3.- Intersecció dels carrers de Francisco Pizarro i del carrer de
Josep Maria Torrijos
Es proposa:
1.- Alternar el costat d‟aparcament entre els dos trams de Francisco Pizarro abans i després de
la intersecció per aconseguir una reducció de velocitat amb aquest trencament visual. Aquesta
mesura ja s‟ha utilitzat a altres indrets del municipi.
2.- Reduir l‟amplada del carril de 4 metres que hi ha a Francisco Pizarro pintant la franja
d‟aparcament més ampla fins a deixar un carril de 3,7 m.
3.- Establir orelles per protegir els passos de vianants i establir aparcament de motos o
instal·lar mobiliari urbà baix abans del pas, tal com ja s‟ha fet al costat esquerre del carrer
Josep Maria Torrijos.
4. Finalment, cal repassar algunes de les marques viàries semi esborrades que delimiten
l‟aparcament a Josep Maria Torrijos.

Proposta d’actuació PSI 1.- Enllaç C-32 amb giratori ctra. de Mata
Es proposa:
1.- Mantenir les prioritats i alliberar la visibilitat d’arbustos entre els dos ramals. La
solució és un manteniment periòdic o bé la supressió de vegetació en aquest illot. De fet,
s‟observen treballs en aquest sentit durant la recollida d‟informació del treball de camp. En
aquest illot en concret es podria optar per omplir amb pedres o altres materials. De totes
maneres, en no estar pavimentat, caldrà igualment treballs de manteniment periòdic.
2.- D‟altra banda, cal forçar la reducció de velocitat de manera progressiva però ja a
principi del tram; no s‟ha de donar l‟oportunitat d‟assolir grans velocitats, ja que en pocs
metres els vehicles que venen de l‟autopista tenen un cediu el pas.
3.- Actualment hi ha senyals verticals de limitació de velocitat a 40 km/h i bandes rugoses des
de la bifurcació anterior. Es proposa reforçar la senyalització d’avís de cediu el pas, la
reposició de material i repintat de les bandes rugoses per tal que es capti realment l‟atenció
i es forci la reducció ja abans d‟arribar a la cruïlla. Potser fora efectiu començar l‟advertiment de
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que s‟està entrant en un entorn urbà i que cal moderar la velocitat just sortint del pas sota
l‟autopista. Es pot instal·lar un senyal de cediu especificant la distància al punt.
Proposta d’actuació PSI 2.- Intersecció c. Pasqual Madoz amb c. Sant Pelegrí
Es recomana la imposició d’alguna mesura de reducció de velocitat en el tram entre Sant
Ramon cal i Sant Pelegrí (banda sonora o un coixí berlinès) per tal que els vehicles arribin a
les cruïlles a una velocitat moderada i no s‟hagin de produir aturades brusques.
Cal recordar, com mostra alguna imatge, que els vianants també travessen Pasqual Madoz
amb confiança ja que la senyalització en aquesta via imposa una detenció amb senyals d‟estop
i amb l‟aixecament de la plataforma.
A més, cal revisar que la senyalització del punt estigui en bones condicions de visibilitat,
especialment pel que fa al manteniment de l‟arbrat viari.
Proposta d’actuació PSI 3.- Av. Amèrica
Aquesta via és molt freqüentada a peu i, a més, el caràcter de parc urbà que hi ha instal·lat a la
rambla (mitjana de separació), fa que hi hagi una afluència a peu important.
El problema principal es la manca de visibilitat que es dóna en els passos de vianants de
l‟avinguda a causa dels cotxes estacionats fins al límit amb els passos. Els vehicles aparcats
oculten els vianants que es disposen a travessar el pas. El conductor veu el vianant un cop
comença a travessar el carrer i no abans.
El gràfic següent il·lustra algunes de les deficiències de seguretat: les zones marcades amb “A”
són les ja esmentades de manca de visibilitat en els passos. L‟àrea assenyalada com a “B”,
l‟estacionament de motocicletes, podria estar perfectament en la zona prèvia a l‟”A”, abans del
pas i permetre una bona visibilitat. Es tracta, doncs només, de canviar la ubicació de les
places d’aparcament de motos per les de cotxe immediatament anteriors al pas de
vianants.
Aquest cas es dóna als dos passos de vianants que hi ha al tram central de l‟av. d‟Amèrica,
entre la carretera de Mata i l‟av. de Perú. D‟altra banda, s‟observa a la mateixa imatge aèria un
camió estacionat a sobre del pas de vianants del carrer de la República Dominicana.
En aquest carrer i a l’inici també del carrer d’Uruguay i del carrer Pompeu Serra cal
establir orelles de protecció al pas de vianants.
Aquestes mesures de millora de la visibilitat s‟han d‟estendre a tota l‟av. d‟Amèrica.
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Proposta PSI 4.- Accés/sortida àrea comercial de Torrent de les Piques/Països Catalans
Des del punt de vista de la seguretat, es proposa establir impediments físics per al gir a
l‟esquerre a la sortida irregular per Torrent de les Piques i obligar a fer el canvi de sentit a la
rotonda, mantenint bàsicament l‟estructura de funcionament actual.
L‟opció, però, seria instal·lar un semàfor amb detector a la sortida del centre comercial per
Països Catalans que permeti el gir a l‟esquerra un cop es vol abandonar la zona.
Aquest semàfor pot actuar també com un element de dissuasió de velocitats en un tram on ha
calgut disposar alguns passos de vianants en plataforma elevada i on es dóna una alta
freqüentació de vianants.
La concreció sobre temps de regulació del verd de sortida del pàrquing s‟ha de dur a terme
amb dades sobre volums de trànsit (demanda) tant al centre comercial com a les vies de
l‟entorn i pertany més pròpiament a un informe d‟ordenació del trànsit que no a un de seguretat
viària.
La regulació haurà d‟equilibrar molt acuradament els temps de semàfor de la zona per evitar
que el pàrquing i el vial de sortida siguin utilitzats com a drecera per conductors procedents del
centre comercial del carrer Estrasburg.
Aquesta actuació quedaria resolta així mateix per la reordenació general del trànsit associada als
nous accessos a la C-32.
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8.9. ACTUACIONS AMBIENTALS
En aquest capítol s'inclouen les propostes que específicament tenen com a finalitat la millora del
medi ambient i la reducció d'emissions contaminants. No obstant, totes les propostes que s‟han
desenvolupat fins al moment pretenen aconseguir un canvi modal a favor dels modes de transport
més sostenibles (peu, bici, bus), reduint la utilització del vehicle privat motoritzat i conseqüentment
millorar la qualitat ambiental de la ciutat.
A/ Controlar periòdicament l’evolució dels principals contaminants provocats pel sector del
transport (GEH, NOx i PM10) per fer el seguiment dels efectes de l’aplicació de les mesures
fixades pel PMU i l’Ozó.
El control de les emissions de contaminants produïts pel trànsit a les principals vies de la ciutat, i
l‟extrapolació de les dades als milions de quilòmetres realitzats és necessària per tal de poder
donar compliment a la normativa europea.
Es proposa sol·licitar una estació no permanent per instal·lar a un dels principals eixos de
circulació de la ciutat i mesurar dades en el moment actual i als 6 anys per valorar l‟efectivitat de
les mesures implantades
B/ Fomentar que les empreses de transport posseeixin un Pla de Gestió ambiental
Els Plans de Gestió Ambiental per empreses, permeten a aquestes avaluar la seva contribució a la
contaminació atmosfèrica, facilitant-los l‟aplicació de mesures per tal de reduir-la.
La norma UNE-EN ISO 14001 és una norma internacional que estableix com implantar un sistema
de gestió ambiental eficaç. Un Sistema de Gestió Ambiental o (SGA) és un instrument de caràcter
voluntari dirigit a empreses u organitzacions, que volen garantir un nivell de protecció del medi
ambient en la seva activitat. El seu objectiu és millorar el comportament ambiental de la entitat, en
àmbits com l'ús de recursos, les emissions a l'atmosfera, la generació de residus, entre d'altres.
Per tal de fomentar la confecció d‟aquests plans l‟Ajuntament es compromet a impulsar que les
principals empreses de transport desenvolupin un pla de gestió ambiental.
C/ Introducció de mesures a favor de l’extensió del vehicle elèctric. Creació
d'estacionaments per a vehicles elèctrics.
Se està treballant en la implementació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. L‟objectiu és
configurar una xarxa de recàrrega homogènia a tot el territori. Paral·lelament s‟està desenvolupant
un model de gestió del sistema.
Per tal d‟impulsar l‟ús del vehicle elèctric a la ciutat de Mataró és necessari portar a terme les
següents accions:


Creació d‟estacionaments preferents per a vehicles elèctrics tant en calçada com fora de
calçada.



Zones de recàrrega fora de calçada a nous aparcaments i en calçada prop dels principals
edificis públics..



Avantatges fiscals pels conductors que disposin de vehicle elèctric. Descomptes en
l‟impost de circulació o zona blava gratuïta.



Regulació de la mobilitat en vehicles elèctrics a l‟ordenança municipal de circulació.
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D/ Promoció de l’ús de vehicles ecològics en el transport públic urbà. Millora de la flota
actual
Per tal d‟aconseguir assolir els criteris ambientals, en quant a emissions, marcats al PMU es fa
necessària la millora de la flota actual de transport públic de la ciutat, substituint els actuals
vehicles per d‟altres més ecològics.
Es proposa renovar part de la flota, incorporant vehicles híbrids. A la Fase 1 es planteja incorporar
3 vehicles i a la fase 2, dos vehicles més.
E/ Considerar criteris ecològics en la renovació de la flota de vehicles municipals
Per tal de contribuir a la millora del medi ambient, en el moment de renovar la flota de vehicles
municipals, és important tenir en compte les característiques de consum i emissions dels diferents
models disponibles al mercat.
Per fer-ho, es necessitarà:


Fer un inventari de la flota actual de vehicles municipals.



Definir estàndards de consum i emissions de la flota municipal.



Implantar criteris ecològics en la renovació de flotes municipals.



Introducció dels càlculs específics als plecs de condicions dels contractes de serveis.

En una primera fase, seria recomanable la renovació de
la flota de motocicletes de la ciutat, donat que el cost
d‟una moto elèctrica es molt competitiu respecte al
d‟una moto convencional:
Es proposa una renovació de motos progressiva de 10
motos, i incloure aquets vehicles en la programació de
renovació de la flota de motos plurianual.

F/ Foment de l’us del vehicle compartit
El Carpoling o viatge compartit (ride sharing) és una pràctica antiga, però que esta prenent força
els darrers anys i que consisteix en compartir un automòbil amb altres persones per tal de reduir el
cost del desplaçament. En ell, tots els ocupants del vehicle comparteixen els costos del
desplaçament, com pot ser, la benzina, els peatges, etc. Aquesta practica, a més, presenta molts
altres beneficis per l‟entorn més enllà d‟aquells econòmics. Alguns d‟ells son:
-

Disminució de la contaminació atmosfèrica

-

Disminució de la contaminació acústica

-

Reducció del consum de combustibles fòssils

-

Facilitar els desplaçaments de persones que no disposin d‟automòbil

-

Reduir la congestió del trànsit

-

Reducció de la pressió sobre l‟oferta d‟aparcament i es redueix la demanda.
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També influeixen en el comportament dels viatgers, ja que incrementen la intermodalitat afavorint
l‟ús del transport públic i els desplaçaments a peu. L‟usuari al compartir vehicle racionalitza el seu
ús i a la vegada comparteix costos. D‟altra banda, es potencia l‟ús del vehicle elèctric i es redueix
la dependència del vehicle privat.
És en aquesta direcció on s‟engloba la present proposta de creació d‟una plataforma de vehicle
compartit gestionada per l‟Ajuntament de Mataró o Un altre Administració que englobi l‟Àrea
d‟influència de la ciutat. Es pretén impulsar una plataforma que gestioni i incentivi l‟ús del vehicle
compartit, facilitant aquest de la mateixa forma que ho fan les plataformes i apps ja existents.
Per altra banda, per impulsar el seu ús fent-lo més atractiu, la proposta també es centra en la
generació d‟un sistema d‟avantatges fiscals per tal d‟incentivar l‟ús del carpooling dins dels
desplaçaments amb origen i destinació a Mataró, així com crear uns criteris de preu/km fixes i
beneficis a qui utilitzi aquest servei. L‟objectiu es potenciar el cotxe compartit i els seus múltiples
beneficis tan econòmics com per l‟entorn més proper.
Concreció de les actuacions
-

Creació d‟una plataforma web de ride sharing i de la seva corresponent aplicació per a
smartphones.

-

Creació d‟una web on es pugui obtenir informació de totes les plataformes existents.

-

Dotar d‟avantatges fiscals a aquelles persones que optin per l‟ús del vehicle compartit com a
mitja de desplaçament habitual o puntual.

-

Creació per part de l‟Ajuntament de Mataró d‟un registre de persones usuàries del vehicle

-

Dotar d‟avantatges econòmiques als usuaris per a l‟ús d‟altres mitjans de transport sostenibles.

-

Fidelitzar a les persones registrades mitjançant concursos amb premis relacionats amb la
mobilitat sostenible ( títols de transport públic, bicicletes...).

G/ Implantació d’un protocol d’actuació davant d’episodis de contaminació atmosfèrica
Tot i la millora aconseguida en els nivells d‟immissions de contaminants atmosfèrics des de l‟inici
de la crisi econòmica i la consegüent baixada de la mobilitat encara se superen els límits
establerts per la legislació europea. Per això, amb l‟objectiu de reduir un 30% de les emissions
associades al trànsit viari en el termini de 15 anys, es proposa implantar ZBE a les àrees on es
detecten actualment superacions dels nivells de qualitat de l‟aire i s‟accelerarà l‟adopció de
mesures locals més intensives per tal de poder assolir els nivells fixats per la Unió Europea abans
de desembre de 2020
Per aquest motiu es proposa a Mataró una implantació progressiva de Zones de baixes emissions
(ZBE) o la delimitació de zones on progressivament s'anirà impedint el transit dels vehicles més
contaminants (els que no disposin d‟etiqueta ambiental de la DGT). Són mesures permanents per
disminuir la pol·lució, en primera instància enfront d'episodis crítics de puntes de contaminació. A
curt termini, aquestes restriccions seran mesures permanents i estructurals, imprescindibles per tal
de garantir la millora de la qualitat de l'aire. Les Zones de Baixes Emissions (ZBE) és una de les
polítiques més esteses a Europa. Actualment més de 200 ciutats del continent presenten espais
amb restriccions de trànsit d'algun tipus i més de 70 han establert ZBE.
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Es proposa que durant episodis de contaminació no puguin circular dins la zona de baixes
emissions els turismes sense etiqueta de la DGT ni les furgonetes anteriors a la classificació Euro.
L'horari de restriccions és de 7.00 h a 20.00 h de dilluns a divendres, de l'endemà de la declaració
de l'episodi fins al mateix dia que es declari el final d'episodi. Queden exemptes els vehicles de
persones amb mobilitat reduïda, serveis d'emergències (policia, bombers, ambulàncies) i serveis
essencials (mèdic, funerari). També quedem exempts temporalment, el mes de desembre de
2017, les motos, els camions, els autocars, els autobusos i les furgonetes Euro 1, Euro 2 i Euro 3.
El 2018 es revisaran aquestes exempcions temporals. Cada cop que s'activi l'episodi de
contaminació es reforçarà el servei de transport públic -s'activa un bitllet més econòmic per al
transport públic (T-aire)- i s'obren carrils per a la circulació ràpida del transport públic.

Addicionalment a les restriccions de trànsit de vehicles contaminants, es proposa estudiar la
possibilitat d‟establir un sistema de peatge de congestió d‟accés al centre de la ciutat de Mataró
amb els objectius:


Reduir el trànsit a l‟interior de la zona delimitada i per tant, reduir la contaminació tant
acústica com atmosfèrica.



Potenciar el transvasament d‟usuaris de modes privats a modes de transport més
sostenibles com el transport públic, o modes no motoritzats.



Obtenir ingressos que permetin finançar polítiques de mobilitat favorables a modes de
transport sostenibles.

Actuacions proposades:


Implantar senyalització vertical delimitant les ZBE



Implantar càmeres de control amb lectura de matrícules.



Establir sistemes sancionadors contra el frau a les principals entrades a la ciutat.



Xarxa d‟aparcaments dissuasius.



Promocionar els vehicles de baixes emissions



Incrementar la flota pública de vehicles de baixes emissions
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H/ Valoració de l’efecte de les actuacions contemplades al PMU sobre el soroll de la ciutat.
El mapa acústic de Mataró es va realitzar amb mesuraments reals en punts definits prèviament i
tenint en compte, respecte a altres mapes acústics, la incidència de les infraestructures, properes.
A la figura s‟observa que a l‟àmbit d‟actuació hi ha una majoria de zones amb valors de soroll diürn
de l‟ordre de 55-60 dBA (valors acceptables per la OMS); no obstant, al voltant de les
infraestructures de mobilitat s‟obtenen valors més alts, de 65 a 70 dBA (per sobre dels valors
recomanats). Pel que fa als valors de soroll nocturn, es situen majoritàriament al voltant dels 50-55
dBA, i a les zones amb usos agrícoles els valors són encara inferiors, de l‟ordre dels 45-50 dBA.

Fig. 8.9.1 Zones de contaminació acústica de Mataró

Durant el període de vigència del present PMU, es proposa actualitzar el mapa acústic de la ciutat
de forma que es pugui avaluar la incidència de les actuacions realitzades sobre el soroll a la ciutat.
I/ Paviment sonoreductor a la xarxa bàsica de la ciutat (en vies de més de 50 Km/h).
Tal com s‟ha indicat, el mapa acústic de la ciutat posa de relleu que al voltant de les
infraestructures de mobilitat el nivell de soroll està per sobre del recomanat per la OMS.
Per a reduir el nivell sonor es proposa utilitzar paviment sonoreductor a les vies bàsiques on la
velocitat permesa sigui superior a 50 Km/h (xarxa bàsica de primer nivell i rondes). Aquest
paviment s‟haurà de renovar com a màxim cada 6 anys a les vies d‟accés, cada 9 anys a les vies
primàries i cada 12 a les secundaries.
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8.10. ACCÉS A ZONES INDUSTRIALS I CENTRES DE TREBALL
Les propostes que s‟han anat desenvolupant, ja han tingut en compte la millora de l‟accés als
polígons industrials i centres d‟activitat econòmica (modificació línia bus, millora il·luminació,
ampliació de voreres i carril bici), en aquest capítol s‟inclou la proposta de creació d‟un portal únic
per a compartir cotxe, donat que els viatges al treball són repetitius i aquesta acció es pot facilitar.
A l‟actualitat existeixen diferents portals per compartir el vehicle privat (“COMPARTIR COTXE”,
“CARPOLING.ES”...), amb l‟objectiu de potenciar un ús més racional del cotxe. La majoria dels
portals persegueixen facilitar la trobada de persones que estan interessades a compartir el vehicle
privat a l'hora de fer un viatge.
Els principals objectius són:


Facilitar als ciutadans i a les ciutadanes una alternativa en els seus desplaçaments tenint
en compte mesures de sostenibilitat en la mobilitat.



Disminuir la contaminació i el consum energètic produït pels vehicles privats.



Millorar la utilització de l'espai públic.

Tal com s‟ha indicat, es proposa la creació d‟un servei únic, o la integració dels existents per tal
d‟ampliar les possibilitats dels ciutadans en els seus desplaçaments. Per a l‟èxit d‟aquesta
iniciativa, resulta imprescindible treballar per una homogeneïtzació de les pàgines web que
ofereixen serveis de car–pooling de cara a una millor eficàcia d‟aquest servei.
Mitjançant aquest servei online es poden veure les persones que estan inscrites per fer un viatge
semblant al sol·licitat. A través del correu electrònic es posen en contacte entre elles.
Es poden veure les preferències, si disposen o no de cotxe, el motiu del viatge, i tot un seguit de
dades per fer més fàcil la trobada de companys i companyes de viatge. Es poden deixar un
missatge electrònic entre elles d‟una manera immediata i sense intermediaris.

8.11. PROMOCIÓ, EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ PER L’ÚS DE MODES
SOSTENIBLES
A més de les propostes dirigides a millorar l‟espai de cada mode de transport és fonamental
estendre entre la població la necessitat d‟assolir una mobilitat més sostenible i segura que ens pot
beneficiar a tots a llarg termini. Per a conscienciar a la població cal la realització de campanyes de
diferents tipus.
A/ Campanyes de sensibilització i comunicació en matèria de
seguretat viària.
La seguretat viària a la ciutat de Mataró, es considera una
responsabilitat compartida. Les administracions competents en la
matèria i la ciutadania han d‟actuar de manera responsable,
l‟administració informant i sensibilitzant els usuaris de la mobilitat i
els ciutadans, com usuaris de les infraestructures viàries, han de
participar-hi activament.
L‟esforç i el compromís de tots és imprescindible per a assolir els
objectius marcats en matèria de seguretat.
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Les campanyes de comunicació i divulgació sobre seguretat viària ajuden a sensibilitzar l‟opinió
pública i poden incidir alhora de moure‟s per la ciutat de manera més segura, responsable i
sostenible.
Com a mínim es proposa la realització d’una campanya anual de sensibilització sobre
seguretat viaria.
B/ Campanya de sensibilització sobre la bicicleta i els seus beneficis en salut i medi
ambient. Organitzar i col·laborar en actes de promoció de desplaçaments en bicicleta
La voluntat de l‟Ajuntament de Mataró és potenciar els desplaçaments en bicicleta, donat que es
tracta d‟un tipus de desplaçament que reporta grans beneficis, tant en la salut de les persones
com al medi ambient.
Per tal de promocionar aquest tipus de desplaçament es proposa que l‟Ajuntament organitzi i
col·labori anualment en actes de promoció de l‟ús de la bicicleta com a mitjà de transport habitual i
realitzar, anualment, una campanya de sensibilització sobre aquest mitjà de transport.
C/ Campanyes i actes de promoció de la mobilitat a peu. Promoure Mataró com a referent
en la promoció dels desplaçaments a peu.
La voluntat de l‟Ajuntament de Mataró és potenciar els desplaçaments a peu, donat que a l‟igual
que els desplaçaments en bici, són un tipus de desplaçament que reporta grans beneficis, tant en
la salut de les persones com al medi ambient.
Per potenciar la ciutat com un lloc ideal per moure‟s a peu, per això es realitzaren campanyes i
actes de promoció anuals.

D/ Promoció de la realització de Plans de desplaçaments d’empresa i plans de mobilitat
sectorial. Realització del PDE de l'Ajuntament
Els Plans de desplaçaments d‟empresa suposen un gran ajut en quant a la consolidació de la idea
de mobilitat sostenible . En aquest línia, la Generalitat de Catalunya ha editat una guia per ajudar a
les empreses a desenvolupar-lo

Pla de mobilitat urbana de Mataró
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L‟Ajuntament de la ciutat de Mataró es compromet en promocionar i recolzar a les empreses en la
confecció d‟aquests plans, així com a elaborar el PD dels treballadors de l‟Ajuntament.
E/ Continuar participant en projectes sobre mobilitat sostenible amb altres entitats
extramunicipals.
Continuar establint convenis o vincles amb altres administracions per tal de participar i col·laborar
en projectes de mobilitat que puguin aportar un “know-how” positiu que pugui ser aplicat a la ciutat
de Mataró.
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9. INDICADORS DE SEGUIMENT
A continuació es relacionen els indicadors que han de permetre fer el seguiment del Pla i avaluar
si les actuacions realitzades permeten assolir els objectius programats.
S‟indiquen els indicadors sol·licitats per la Diputació de Barcelona. Aquets indicadors seran
calculats en el moment de l‟aprovació inicial del present estudi.

