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ANNEX I. PROPOSTES D’ACTUACIÓ
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AI.1.

ESTABLIMENT D’OBJECTIUS
AI.2.1.

MOBILITAT A PEU

L’objectiu global de l’estudi de mobilitat és millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Tiana.
La millora d’aquesta qualitat de vida es realitza gràcies a la millora de la qualitat i seguretat dels
desplaçaments dels usuaris de la via publica com vianants, usuaris de bicicletes i de persones amb
mobilitat reduïda
Els objectius prioritaris de l’estudi són:

Directriu general d’actuació

•

Àmbit d’actuació

•
•
•
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Definir i proposar l’adequació dels itineraris a peu i en bicicleta al nucli de Tiana i als itineraris fins
als equipaments.
Definir el servei actual de transport públic per carretera i realitzar una proposta de millora de servei
o accessibilitat en cas de resultar insuficient.
Definir i ordenar l’estructura viària de Tiana, posant especial atenció als punts conflictius.
Analitzar l’aparcament regulat mitjançant disc horari a la zona del centre i considerar la necessitat
d’ampliar la zona actual.

Per assolir aquests objectius, el present estudi proposa una bateria de propostes a realitzar per a millorar
la mobilitat al municipi de Tiana. Prèviament, es farà un petit estudi d’alternatives per a cada proposta on
es valorarà de forma general els criteris més influents al dur a terme les obres.

1. Millora de la mobilitat a peu
Actuació
1. Construcció i/o ampliació de voreres

Centre urbà de Tiana
Objectius
Dotar al municipi d’itineraris de vianants sense discontinuïtats i ampliar les voreres que,
degut a la seva amplada, no compleixen amb els preceptes establerts per l’actual Codi
d’Accessibilitat.
Descripció de la proposta
S’han detectat tots els trams de carrer situats al centre urbà que presenten amplades de
vorera inferior a 0,90m (mínim establert pel Codi d’Accessibilitat).
Les propostes s’estructuren a partir de 2 alternatives d’actuació diferenciades:

AI.2.

PROPOSTES GENERALS

Un cop realitzada la diagnosi de mobilitat a partir de l’oferta i la demanda del municipi, i determinats el
punts febles d’aquest, es plantegen les següents propostes per a cada tipus de mobilitat existent:

TIPUS DE MOBILITAT

Mobilitat a peu

Mobilitat amb bicicleta
Mobilitat amb transport públic
Mobilitat en vehicle motoritzat

Aparcament

PROPOSTES DE L’ESTUDI
Propostes d’ampliació i/o construcció de voreres
Propostes de creació de plataformes úniques
Millor del disseny i/o construcció de guals per a
vianants
Proposta d’ampliació de la xarxa de bicicleta
Proposta d’ubicació de reserves d’aparcaments per
a bicicletes
Millora de l’accessibilitat de les parades d’autobús
Resolució de la cruïlla entre els carrers Av.Albéniz i
C.Antoni Clapès
Millora de les condicions generals al creuament
Pg.Vilesa - C.Castellar
Proposta de creació d’aparcaments amb regulació
horària al centre urbà
Millora de l’estacionament a la zona sud del
municipi

Seguretat viària

Instal·lació d’elements reductors de velocitat als
punts més conflictius de la xarxa

Avaluació ambiental

Millores ambientals i propostes

•
•

Construcció de voreres
Ampliació de voreres existents

Construcció de voreres
Aquesta solució es proposarà per a tots aquells trams de carrer que en l’actualitat no disposen
de vorera en algun punt. La creació de vorera és imprescindible per a la creació d’itineraris
continus. Els carrers a es on porta a terme aquesta actuació són:
•

Carrer de Pau Giralt entre Pg. de la Vilesa i Carrer Franci

Ampliació de voreres existents
Es proposa l’ampliació de totes les voreres del nucli de Tiana que presentin una amplada
inferior als 0,90 m. Els carrers en els que es proposa una ampliació de voreres són:
•
•
•
•

C. Escalfapé entre C. Matas i C. Pau Casals
C. Anselm Clavé entre C. Telèfon i C. Antoni Clapés
C. Bisbe Català entre Ptge.St. Jaume i Av. Joan Garí
C. De la Pau entre C. Issac Albéniz i C. Matas

S’adjunten els plànols AI.2.1.1.1, AI.2.1.1.2 i AI.2.1.1.3 amb la localització, descripció gràfica de
la proposta i reorganització dels sentits de circulació a la zona afectada.
Justificació de la proposta
Aquesta mesura està plenament justificada només amb l’aplicació del Codi d’Accessibilitat
que recomana la creació d’itineraris adaptats i continus. També està justificada amb l’elevat
nombre de desplaçaments a peu que es realitzen a Tiana. Una millora en els itineraris implica
una major seguretat en els desplaçaments i una reducció del risc d’accidents per invasió de la
calçada per inexistència de vorera.
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Directriu general d’actuació
Millora de la mobilitat a peu
Actuació
2. Construcció de plataformes úniques
Àmbit d’actuació
Centre urbà de Tiana
Objectius
•
•
•
•

Donar prioritat als desplaçaments amb modes no motoritzats envers el vehicle privat
Millorar la mobilitat del vianant per a desplaçar-se fins als equipaments més importants del
municipi, així com a la zona de comerços del centre urbà.
Augmentar la comoditat i la seguretat en els desplaçaments dels vianants
Reordenar tots aquells carrers on la secció total sigui inferior a 5,80 m, i que no permeti
l’existència de voreres laterals d’ample igual o superior a 1,50 m. (amplada recomanada) i una
calçada central d’ample igual o superior a 3,00 metres.

Descripció de la proposta
CONSTRUCCIÓ DE PLATAFORMES ÚNIQUES
La proposta de construcció de plataformes úniques s’ha realitza sota dos supòsits:
•
•

Les plataformes úniques ja previstes o en execució se suposen finalitzades.
Dotar de continuïtat als itineraris existents i construir plataformes úniques en aquells carrers
amb un ample inferior a 5,80m.
Plataformes úniques previstes o en execució

•
•
•
•

C. Jaume Amat entre Pg. de la Vilesa i C. Franci
C. St. Francesc entre C. St. Valentí i Riera de Tiana
C. La Pau entre C. St. Valentí i Riera de Tiana
C. Telèfon entre C. St. Valentí i Riera de Tiana
Plataformes úniques de continuïtat o en carrers amb secció inferior a 5,80 m

•
•
•
•
•
•
•

C. St. Cebrià entre Camí dalt d’Alella i C. Verge del Carme
C. St. Cebrià entre Pg. de Sant Cebrià i Bisbe Català
Pg. Sant Cebrià
Ptg. Sant Jaume
Carrer de Sant Jaume
C. Mediterrani entre C. Marqués de Monistrol i la Plaça de la Vila
C. Roderic Robert entre C. del Telèfon i C. Josep Canals
S’adjunten els plànols AI.2.1.2.1, AI.2.1.2.2 amb la localització i descripció gràfica de la
proposta.

Justificació de la proposta
Aquesta mesura està plenament justificada només amb l’aplicació del Codi d’accessibilitat que
recomana la creació d’itineraris adaptats i continus. També està justificada amb l’elevat
nombre de desplaçaments a peu que es realitzen a Tiana. Una millora en els itineraris implica
una major seguretat en els desplaçaments, la implantació de la plataforma única redueix el
risc d’accidentalitat degut a la reducció de la velocitat dels vehicles.
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Directriu general d’actuació
Millora de la mobilitat a peu
Actuació
3. Proposta de creació i/o modificació del guals per vianants

Guals tipus deprimit en cantonada i vorera enrasada:
•
•
•
•

Àmbit d’actuació
Centre urbà de Tiana
Objectius
•
•
•

Millora dels actuals guals de vianants que presenten un disseny millorable ja que no
compleixen els preceptes establerts pel Codi d’Accessibilitat.
Creació de guals de vianants en els creuaments on actualment no existeixen.
Garantir una mobilitat segura i eficient dels vianants al centre urbà i cap als principals
equipaments del municipi.

Descripció de la proposta
La proposta contempla adaptar les cruïlles del nucli urbà de Tiana mitjançant els preceptes
establerts pel Codi d’accessibilitat. Es plantegen quatre tipologies de guals, en funció de la
ubicació, mobiliari urbà i context urbanístic que trobem en cada cas, essent aquestes les
executades recentment al municipi. La proposta passa per respectar la tipologia i arquitectura
urbanística existent actualment:
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Utilitzat en voreres d’amplada igual o major de 0,90m
El gual estarà perfectament enrasat amb la calçada.
El pendent longitudinal serà com a màxim d’un 12% i el pendent transversal d’un 2% màxim.
És necessària la col·locació d’una franja de paviment diferenciat a l’inici i final de cada gual, o
bé la utilització d’un paviment diferenciat en el tram de pendent.

Guals tipus deprimit en tram recte i vorera enrasada:
•
•
•
•
•

Utilitzat en voreres d’amplada igual o major de 0,90m
Utilitzat en cruïlles de dos carrers perpendiculars.
El gual està perfectament enrasat amb la calçada
El pendent longitudinal serà com a màxim d’un 12% i el pendent transversal d’un 2% màxim.
És necessària la col·locació d’una franja de paviment diferenciat en l’inici i final de cada gual, o
bé la utilització d’un paviment diferenciat en el tram en pendent

En total es proposa la construcció de 170 guals a les zones on trobem inexistència d’aquests i una
modificació de 43 guals existents que no compleixen amb el Codi d’accessibilitat:
Actuació
Construcció de guals inexistents
Instal·lació de paviment tàctil diferenciat
Instal·lació de paviment tàctil diferenciat i proteccions laterals

Nombre de guals
170
40
3

Guals Tipus 120:
•
•
•
•
•

Utilitzats en voreres amb una amplada igual o superior a 2,00m.
Els laterals han d’estar protegits amb elements de mobiliari urbà.
Permet una amplada de pas lliure superior a 1,20m i ha d’estar perfectament enrasat amb la
calçada.
La pendent longitudinal màxima permesa és del 12% en tant que el pendent transversal
màxim permès és del 2%.
Necessària la col·locació d’una franja de paviment diferenciat de l’inici del gual fins a la façana
amb una amplada aproximada d’1m. Dins d’aquesta tipologia trobem el gual tipus 120 amb
cantells arrodonits i els tipus 120 amb cantells aixamfranats (no és necessària la protecció
lateral amb mobiliari urbà)

S’adjunten els plànols AI.2.1.3.1, AI.2.1.3.2 amb la localització i descripció gràfica de la
proposta.
Justificació de la proposta
Els guals de vianants representen un element imprescindible per a la creació d’itineraris per a
vianants sense obstacles i continus. És per aquest motiu que una millora en el disseny dels
guals, millora la connectivitat a peu i facilita els desplaçaments de persones amb mobilitat
reduïda.
La creació de nous itineraris adaptats justifica l’execució de les obres de reforma dels guals de
vianants.

Guals Tipus Barca:
•
•
•
•
•
•
•

Utilitzat en voreres d’amplada igual o major a 2,00m.
No és necessària la protecció lateral amb mobiliari urbà.
Deixa una amplada de pas lliure mínima d’1,20m.
El gual està perfectament enrasat amb la calçada.
En algun cas el disseny es considera deficient degut a l’existència d’un ressalt de més de 2 cm
d’alt.
El pendent longitudinal ha de ser de com a màxim el 12% en tant que el pendent transversal
màxim serà del 2%
Es necessària la col·locació d’una franja de paviment diferenciat de l’inici del gual fins a la
façana d’una amplada aproximada d’1m.
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AI.2.2.

MOBILITAT EN BICICLETA

Directriu general d’actuació
2. Millora de la mobilitat amb bicicleta
Actuació
1. Ampliació de la xarxa d’itineraris per a bicicleta
Àmbit d’actuació
Centre urbà de Tiana – connexió amb Montgat
Objectius
•
•
•

Fomentar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport millorant la mobilitat a través de l’actual
xarxa de carrils bici.
Connectar la xarxa de bicicletes amb el nucli urbà i comercial i amb els principals equipaments
del municipi.
Assegurar una mobilitat amb bicicleta dins del municipi segura i còmode.

Descripció de la proposta
Es proposen diferents tipologies de carrils bici en funció de les característiques de la via per on
es preveu que hi passin:
•

El carril bici
És una via exclusivament reservada per a la circulació de bicicletes, situada a la calçada i
separada de la resta de la circulació per marques vials que la delimiten. És recomana la seva
utilització en vies de velocitat reduïda i amb poca circulació de vehicles pesants. L’amplada
mínima tant en zones urbanes com interurbanes és d´1,50. L’ample recomanat és de 2,00m
en zones interurbanes i 1,75m en zones urbanes.

•

Carrer de zona 30
En condicions de baixa densitat de trànsit i velocitats reduïdes una via oberta a la circulació de
vehicles motoritzats pot ser un bon punt per donar continuïtat a un itinerari ciclista. Per
garantir la seguretat serà necessari establir normes específiques o elements físics per
determinar una reducció de la velocitat a 30km/h.
Aquesta solució només és possible per a intensitats de trànsit inferiors a 1.000 vehicles/dia i
amb velocitats baixes.

•

Vorera Bici
En aquest cas, els vianants i els ciclistes comparteixen l’ús de la vorera amb un espai reservat
a la circulació dels ciclistes convenientment senyalitzat. Per adoptar aquesta solució la vorera
ha de tenir, com a mínim, una amplada de 4 metres.

•

Carrer de Convivència
Són les zones de circulació on els vianants poden utilitzar tota la zona de circulació i tenen
prioritat a tota la calçada. La circulació ciclista és apta en aquests carrers sempre que la
velocitat máxima sigui de 20 km/h i amb prioritat sempre per al vianant. No existeix separació
física entre els vianants i els ciclistes. Aquesta tipologia de carrers anirà acompanyada de la
senyalització corresponent que serveixen per a recordar als conductors dels vehicles que es
troben en un carrer amb condicions especials de circulació.
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La oferta actual del municipi en matèria de mobilitat en bicicleta és:
Plataformes úniques (carrers de convivència)
Tenint en compte la morfologia dels carrers de Tiana, així com la orografia del municipi, es
recomana que al centre es continuï amb l’actual tendència de transformar els carrers en
plataformes úniques. Aquesta mesura, ja plantejada en l’apartat AI.2.1, millora la mobilitat a
peu i, a més a més, indirectament facilita el desplaçament amb bicicleta per nucli urbà de
Tiana.
Carrils bici
Actualment trobem un carril bici executat i en ús al Camí dels Francesos entre la B-500 i el C.
Castellar. A més, també existeix una vorera bici que connecta la zona esportiva municipal i
discorre per un tram de la BV-5009.
Per tant, les propostes d’actuació vinculades a la creació de carrils bici són:
1. Creació d’un carril bici al C.Castellar connectant el carril bici existent al Camí dels
Francesos amb el Psg. Vilesa.
2. Creació d’un carril bici al C. Onze de Setembre connectant el límit municipal MontgatTiana amb el Psg. Vilesa.
3. Creació d’una vorera bici entre el C. Castellar i el C. Matas.
4. Creació d’una vorera bici al llarg del C. Matas entre el C. Castellar la Plaça de la Vila
(Ajuntament).
5. Implantar un carrer de Zona 30 entre la BV-5008 i el C. Bisbe Català connectant amb
l’actual vorera bici existent a la BV-5008.
S’adjunten els plànols AI.2.2.1.1, AI.2.2.1.2 amb la proposta de la nova xarxa de bicicleta.
Justificació de la proposta
La creació de carrils bici és una directriu establerta per la Llei 9/2003 de mobilitat per
promoure desplaçaments a través de mitjans no mecànics i augmentar la seguretat de
vianants i ciclistes. L’objectiu d’aquesta Llei és que la bicicleta es converteixi en un eix dels
desplaçaments als municipis
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Directriu general d’actuació
2. Millora de la mobilitat amb bicicleta
Actuació
2. Proposta d’ubicació de reserves per aparcaments de bicicletes
Àmbit d’actuació
Centre urbà de Tiana – connexió amb els principals equipaments
Objectius
•
•

Fomentar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport millorant la mobilitat a través de l’actual
xarxa de carrils bici.
Facilitar l’aparcament de bicicletes al municipi de Tiana mitjançant la instal·lació de pàrquings
per a bicicletes al costat dels principals equipaments del municipi.

Descripció de la proposta
La instal·lació de places de pàrquing per a bicicletes potenciarà l’ús de la bicicleta, afavorint
els desplaçaments dins del municipi i també els desplaçaments amb els municipis del voltant.
Es proposa que la ubicació de les places d’aparcament es trobin situades al costat dels centres
d’ensenyament del municipi, les zones esportives, els centres culturals o d’interès,
biblioteques, centres d’activitats per a joves o centres culturals.
Es recomana que els pàrquings per a bicicletes a instal·lar siguin tipus U invertida. Aquest
tipus d’aparcament permet la subjecció de la bicicleta a l’aparcament pel xassís, dificultant la
sostracció de la mateixa.
Aparcament per a bicicletes
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ubicació
Plaça de la Vila
Av. Isaac Albéniz
Parc Camp de Futbol Vell
Av. Ciutadella
C. Castellar
C. Franci
Zona Esportiva Municipal Tiana I
Zona Esportiva Municipal Tiana II
Zona Esportiva Municipal Tiana III

D’altra banda, cal recordar també que existeix un estudi realitzat per l’Entitat del Transport
Metropolità per a l’estudi de la implantació de l’àrea Bicing a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, a on pertany Tiana.
Per tant, la col·locació de reserves d’aparcament aniria encaminada a potenciar, igual que el
Bicing, el transport en bicicleta pel municipi.
S’adjunta es plànol AI.2.2.2.1 amb la proposta d’ubicació dels aparcaments per a bicicletes.
Justificació de la proposta
A mesura que s’incrementen els desplaçaments en bicicleta al municipi s’ha de garantir la
possibilitat d’aparcar la bicicleta als principals punts del municipi. Si s’incorpora Tiana a l’àrea
d’influència del Bicing s’incrementaran els quilòmetres de carril bici i també caldrà potenciar
els llocs on poder aparcar la bicicleta.
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AI.2.3. MOBILITAT AMB TRANSPORT COL·LECTIU
Les parades a on es proposa aquesta actuació:
Directriu general d’actuació
3. Millora de la mobilitat amb transport col·lectiu
Actuació
1. Proposta de millora de l’accessibilitat a les parades d’autobús

•
•
•

Àmbit d’actuació
Centre urbà de Tiana
Objectius
Detectar les deficiències que tenen les parades d’autobús del centre urbà de Tiana i proposar
millores per a garantir una accessibilitat còmode i segura.
Descripció de la proposta
Antecedents
Es disposa d’un inventari de l’estat actual de les parades d’autobús realitzat per l’Ajuntament
de Tiana. Un cop realitzat l’anàlisi de l’estat actual d’aquestes s’ha detectat disfuncions en
l’accessibilitat per accedir al transport públic.
Proposta 1
Per considerar que l’entorn de la parada és accessible cal que existeixin itineraris adaptats per
a vianants. En aquest sentit i per tal de transformar-les a adaptada es proposa:
- Urbanitzar l’entorn de la mateixa, per disposar d’un entorn urbanitzat i accessible per
garantir l’embarcament dels usuaris a l’autobús.
- Caldrà que el nou entorn urbanitzat de la parada estigui connectat amb l’actual vorera
mitjançant guals adaptats i passos de vianants senyalitzats.
- Una altra proposta és la de la incorporació, si existeix espai suficient, de “voreres
postisses adaptades”, que són una espècie de plataformes d’embarcament amb
rampes d’accés als laterals.
Les parades a on es proposa aquesta actuació:
•

Nom parada : Ctra Conreria “Convent G. Franciscanes”. Ubicada al carrer Edith
Llauradó en direcció sud.

Proposta 2
Per garantir un apropament adequat de l’autobús cal garantir un bon apropament del mateix
a la vorera. La separació excessiva entre la vorera i el pis del vehicle dificulta l’acció de pujar o
baixar a una important part de la població.
Per millorar la separació de l’autobús en el moment de l’apropament es proposa:
•
•

A totes les parades ubicades en tram curvilini es proposarà una reubicació de la
parada a un tram recte.
Les parades ubicades en trams de carrers amb línia d’aparcament necessiten una
reserva per a l’autobús per evitar que els vehicles aparcats dificultin l’apropament a la
parada. La incorporació d’una andana d’aparcament és una solució que garanteix un
millor apropament de l’autobús a la vorera i impedeix l’ocupació de l’espai reservat a
l’autobús per part de vehicles.

Nom parada: Ctra. Conreria “Convent G. Franciscanes”. Ubicada al carrer Edith
Llauradó en direcció nord.
Nom parada: Bisbe Català. Ubicada al carrer Bisbe Català cantonada amb el Passatge
de Sant Jaume.
Nom parada: Can Gaietà. Ubicada al carrer de Can Gaietà situada més a prop del
carrer del Camí del Mig d’Alella.

Proposta 3
La presència de mobiliari urbà o d’altres elements de la via pública poden dificultar que la
parada disposi d’espai suficient a on els usuaris puguin esperar l’arribada de l’autobús o a on
baixar sense trobar obstacles.
Per millorar l’absència d’espai es proposa:
- Es recomana eliminar o reubicar el mobiliari urbà en tota la longitud de la parada o, com a
mínim, davant de les portes d’accés i sortida de l’autobús.
Les parades a on es proposa aquesta actuació:
•
•
•

Nom parada: Bisbe Català – Pl. Església. Ubicada al carrer Bisbe Català número 13.
Nom parada: Av. Isaac Albéniz – Ptge Moragas. Al carrer Bisbe Català número 16
Nom parada: Pg de la Vilesa – Roderich Robert. Ubicada al Pg. de la Vilesa número 11.

Proposta 4
Millora de l’entorn de la parada situada a la zona esportiva del carrer Eduard Fontserè
mitjançant la col·locació d’una marquesina. Les propostes són:
- Com que no es troba ubicat en una vorera es recomana una vorera postissa adaptada o la
senyalització de la zona d’embarcament per a vianants. En l’actualitat la senyalització de
la parada consta d’un pal i pintura a la calçada que prohibeix l’estacionament de vehicles.
També disposa de dos bancs ubicats al costat del pal de parada.
- La marquesina haurà de deixar un espai lliure de pas de 0,90m.
- Es recomana especialment en aquesta parada que la marquesina estigui tancada, com a
mínim per la seva part posterior, per protegir als usuaris de les inclemències del temps.
S’adjunta es plànol AI.2.3.1.1.
Justificació de la proposta
El transport públic apareix com a una alternativa sostenible i de major benefici social envers el
vehicle privat.
La millora en l’accessibilitat del transport públic permetrà potenciar els desplaçaments amb aquest
mitjà de transport. També permetrà incrementar el nombre de persones que utilitzen aquest mitjà de
transport per als seus desplaçaments intramunicipals i intermunicipals.
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AI.2.4. MOBILITAT EN VEHICLE PRIVAT MOTORITZAT
Directriu general d’actuació
4. Millora de la mobilitat amb vehicle privat motoritzat

Màrius Allande Cussó

Justificació de la proposta
L’actual tram on es troba el revolt sense visibilitat és el punt negre de la xarxa urbana de
Tiana. L’eliminació d’aquest punt i la resolució del problema suposaran una millora d’una
bona part dels desplaçaments per Tiana.

Actuació
1. Proposta de resolució de la cruïlla entre els carrers Av. Albéniz i C. Antoni Clapès
Àmbit d’actuació
Cruïlla Av. Isaac Albéniz i C. Antoni Clapès
Objectius
Proposar una alternativa ala actuals problemes de trànsit generats en aquest punt de la xarxa
viària del centre de Tiana. D’aquesta manera es millorarà la mobilitat general en vehicle
motoritzat, tant públic com privat, al centre urbà del municipi.
Descripció de la proposta
Un cop analitzada la zona afectada es detecten problemes sobretot en la circulació de vehicles
pesants i la circulació del servei regular d’autobusos que interfereixen la circulació de vehicles
privats.
El traçat amb corbes molt tancades i per carrers d’amplada crítica suposa un obstacle molt
important en la correcte mobilitat de la zona.
Antecedents
En un primer moment, l’Ajuntament de Tiana va estudiar l’opció de semaforitzar la cruïlla.
Aquesta proposta no implicava una substancial millora en la mobilitat d’aquest punt de la
xarxa viària, existint la possibilitat d’empitjorar la mobilitat global del municipi. A més, les
actuacions d’urbanització i reparcel·lació que hi van associades comporten un cost econòmic
que no compensa. Per tot això, es va descartar tal proposta.
Proposta
La segona opció plantejada es realitzar modificacions en el traçat del carrer aprofitant el
planejament previst en aquest punt.
La proposta passa per donar prioritat al planejament que té previst la reparcel·lació de les
finques que provoquen el revolt tant pronunciat en aquest punt de Tiana. La millora va
dirigida a realitzar un carril sense revolts.
Per tant, el carrer Av. Isaac Albéniz continuaria recte fins a connectar amb C. de la Pau – Psg.
Vilesa.
D’aquesta millora en el recorregut se’n beneficiarà tant el transport públic com el transport
privat. Un altra conseqüència positiva fruit de la proposta és la millora de la seguretat viària
mitjançant l’eliminació dels revolts conflictius reduint notablement l’accidentalitat. Cal
destacar que, tal i com s’exposa al estudi de seguretat viària, aquest punt és el més conflictiu
i a on més accidents es produeixen del municipi.
S’adjunta el plànol AI.2.4.1.1 amb la proposta denou traçat i canvi de sentit a la zona
delimitada entre Av.Isaac Albéniz – C. Antoni Clapés i Psg. De la Vilesa – C. Anselm Clavè –
C. de la Pau.
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els girs cap al C. Castellar direcció est. Aquesta proposta implicaria la ampliació de la calçada
afectant al ample de les voreres en aquest punt, la reubicació de tot el mobiliari urbà pròxim,
reconstrucció dels guals per a vianants.... A més a més, la llargada d’aquest carril no podria ser
major a 15 metres amb capacitat per a 3 vehicles, fet que derivaria en un conflicte de trànsit.

Directriu general d’actuació
4. Millora de la mobilitat amb vehicle privat motoritzat
Actuació
2. Proposta de resolució de la cruïlla entre els carrers Av. Albéniz i C. Antoni Clapès

Per tot això, la opció elegida serà:
•

Àmbit d’actuació
Cruïlla Psg. De la Vilesa – C. Castellar
Objectius
Proposar una alternativa ala actuals problemes de trànsit generats en aquest punt de
principal via vertebradora del municipi de Tiana. D’aquesta manera es millorarà la mobilitat
general en vehicle motoritzat i es reduirà l’accidentalitat en aquest punt de la xarxa.
Descripció de la proposta
Antecedents
El Pg. de la Vilesa, amb una intensitat mitja d’aproximadament 3.000 vehicles/dia, és el carrer
amb un trànsit més elevat de la xarxa viària de Tiana. El creuament amb del Pg. de la Vilesa
amb el carrer Castellar, amb una intensitat mitja al voltant dels 900 vehicles/dia, dóna com a
resultat uns dels punts més conflictius de la xarxa viària de Tiana.
Actualment aquest punt està regulat semafòricament. El cicle és de 94 segons i està repartit
en 3 fases:

Construcció d’un carril segregat de gir cap a la dreta (direcció est C. Castellar) des del
Psg. de la Vilesa en sentit descendent.
• Eliminació del gir cap a l’esquerra en sentit ascendent des del Psg. de la Vilesa.
• Aprofitament d’aquest carril segregat si en un futur es volgués construir una rotonda.
• Es respecten i es mantenen les fases semafòriques en aquest punt de la xarxa.
Quant a termes constructius tenim que:
•
•
•
•
•
•
•

Execució del carril segregat amb dues illes que delimiten els carrils de circulació nous.
Execució de dos guals nous.
Execució d’una rampa / escales per a suavitzar la zona nord-oest de la cruïlla.
Canvi de la situació de la parada d’autobús.
Reordenació del mobiliari urbà pròxim a la zona afectada per la proposta.
Col·locació de semàfors per a regular els nous sentits de tràfic generats.
Ubicació de noves senyals de trànsit verticals i horitzontals.

S’adjunta el plànol AI.2.4.2.1 amb la proposta escollida per a la resolució de la cruïlla Psg. De
la Vilesa – C. Castellar i les fases semafòriques proposades amb els corresponents sentits de
circulació.
Justificació de la proposta
L’eliminació dels girs a l’esquerra en aquest punt permetrà eliminar un punt potencialment
perillós de la xarxa viària de Tiana. Al mateix temps es reduiran el nombre de desplaçaments
que hi ha en aquest punt, descongestionant la via i repartint el nombre de vehicles d’una
manera més racional per les altres vies de Tiana .

Fase 1
52 segons

Punts conflictius

Fase 2
21 segons

C. Castellar

Fase 3
21 segons

Psg. de la Vilesa

Per tant, veiem com el gir des del Psg. de la Vilesa cap al C. Castellar direcció oest interromp el
tràfic que circula per el Psg. de la Vilesa direcció sud. El mateix passa amb el gir des del Psg. de
la Vilesa cap al C. Castellar direcció est, interrompent el tràfic pel Psg. de la Vilesa direcció
nord.
Avaluant la geometria i situació d’aquest punt es descarta la opció de construir una rotonda.
El radi mínim seria de 7 metres (permetent el gir d’un vehicle de 12 metres), el que implicaria
reordenar les parcel·les pròximes, expropiar-les, modificar els actuals guals per a vianants...
Una segona opció plantejada seria la creació d’un carril central al Psg. de la Vilesa permetent
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AI.2.5. APARCAMENT
Directriu general d’actuació
5. Millora de l’aparcament
Actuació
1. Ampliació de zones d’aparcament amb regulació mitjançant disc horari al centre urbà
Àmbit d’actuació
Centre urbà de Tiana
Objectius
Proposar noves zones d’aparcament mitjançant regulació horària al centre urbà de Tiana per
ampliar la oferta d’aparcament actual. Per altre banda, s’evita l’estacionament permanent en
aquesta zona.
Descripció de la proposta
L’actual zona d’aparcament que disposa de regulació horària està ubicada al voltant dels
principals carrers del poble, on es concentra l’activitat comercial.
Des de l’aplicació de la regulació horària s’ha detectat una rotació important en les places del
centre, afavorint l’existència de places lliures per a aparcar durant les hores centrals del dia.
Segons l’estudi realitzat a la zona del centre, aproximadament un 90% dels vehicles realitzen
estacionaments inferiors a 4 hores, i un 75% ho efa en períodes inferiors a 2 hores.
L’aplicació de la regulació horària al centre ha afavorit un descens del trànsit que circulava
pels carrers del centre buscant una plaça per aparcar i deixar el cotxe durant la resta del dia.
Tenint en compte l’ocupació actual i la rotació de les places regulades amb disc horari no es
considera necessària una ampliació immediata d’aquesta zona. Tanmateix, es possible en un
futur ampliar el nombre de places regulades amb disc horari al centre.
La zona a on es considera més adient l’ampliació de la zona regulada amb disc horari és la
situada al voltant de la zona comercial, la plaça de l’església i els carrers al voltant de
l’ajuntament.
D’aquesta manera també se li dona una continuïtat a la zona que actualment ja està regulada.
S’adjunta el plànol AI.2.5.1.1 amb l’actual oferta de places d’aparcament amb regulació
horària i la proposta d’ampliació d’aquesta.
Justificació de la proposta
La implantació de l’aparcament amb regulació horària ha millorat el trànsit de la zona i ha
afavorit un augment en la rotació de les places d’aparcament, incrementant la disponibilitat
de places durant les hores d’aplicació d’aquesta regulació.
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Directriu general d’actuació
5. Millora de l’aparcament
Actuació
2. Millora de l’estacionament a la zona sud del municipi

Màrius Allande Cussó

Justificació de la proposta
La dificultat que hi ha en aquesta zona a l’hora de buscar un estacionament justifica les
possibles millores per trobar una solució a aquest problema.
Aquesta proposta únicament serà viable sempre i quan hi hagi disponibilitat als espais
proposats.

Àmbit d’actuació
Entorn del carrer Bòbila Jordana - C. Matas
Objectius
Proposar una mesura per a solucionar el creixent problema d’aparcament que pateixen els
residents a la zona sud del municipi.
Descripció de la proposta
Antecedents
L’àmbit situat entre els carrers Bòbila Jordana, C. Matas i camí Vell de Tiana presenta una
concentració de la demanda d’aparcament molt elevada a la franja horària de tarda-nit, quan
els residents d’aquesta zona tornen a casa.
En l’actualitat ja existeix la possibilitat d’estacionar a sobre de la vorera del carrer Bòbila Can
Jordana entre les 20h i les 8h. La resta del dia l’estacionament damunt de la vorera està
sancionat.
L’estacionament en vorera dificulta notablement els desplaçaments a peu i, per tant, és
primordial trobar una solució conjunta a la manca de places d’aparcament que no dificulti el
desplaçament dels vianants.
Proposta
No és possible ampliar el nombre de places d’aparcament a la via pública degut a què no
existeix disponibilitat d’espai a la calçada i tampoc a la vorera on s’ha d’intentar no ubicar més
places d’aparcament.
Les voreres al voltant de l’àmbit d’estudi presenten unes amplades superiors a 1,50 metres
però el mobiliari urbà ubicat al mig de la vorera impedeix crear itineraris adaptats per als
vianants quan esdevé l’aparcament a sobre la vorera.
Per tant, és primordial eliminar l’aparcament, avui per avui legal, en vorera a la zona de Bòbila
Jordana.
Per pal·liar l’actual dèficit d’aparcament, prohibint aparcar a sobre de la vorera és
recomanable trobar una ubicació alternativa per a l’estacionament. La opció més plausible és:
•

Terreny sense urbanitzar a l’inici del carrer Matas, a la cantonada amb el carrer
Maresme, al límit amb la confluència amb el municipi de Montgat. Té una superfície
aproximada de 1.800 m².

La capacitat de la parcel·la estaria al voltant dels 75 vehicles.
Una mesura que caldria tenir en compte seria l’aplicació per a aquest nou espai d’aparcament
d’una regulació mitjançant un indicatiu d’aparcament per als veïns de Tiana i, concretament,
per als veïns de les zones més pròximes. Al ésser un terreny confrontant amb el municipi de
Montgat, cal evitar que aquestes noves places fossin ocupades per residents del municipi veí.
S’adjunta el plànol AI.2.5.2.1 amb la proposta de reparcel·lació per a la creació d’una zona
d’aparcament nova al sud del municipi.
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AI.2.6. SEGURETAT VIÀRIA
Directriu general d’actuació

Màrius Allande Cussó

Justificació de la proposta
La millora de la seguretat és un bé primordial per als habitants del municipi de Tiana,
garantint una mobilitat en vehicle privat, a peu i en bicicleta confortable i segura.

6. Millora de la Seguretat Viària
Actuació
1. Instal·lar elements reductors de velocitat als punts més conflictius de la xarxa viària.
Àmbit d’actuació
Centre urbà
Objectius
Controlar la velocitat dels vehicles privats motoritzats als punts de la xarxa viària més
conflictius, millorant la seguretat de la xarxa i disminuint l’accidentalitat.
Descripció de la proposta
Antecedents
Les propostes de millora de mobilitat a peu i de mobilitat amb vehicle privat motoritzat
promouen una reducció en l’accidentalitat del municipi a la zona del centre urbà de Tiana. La
creació de plataformes úniques facilita el pas de vianants i alhora implica que els vehicles
motoritzats circulin més a poc a poc. A més, les propostes de resolució de les cruïlles entre
Psg. De la Vilesa – C. Castellar i Av. Isaac Albéniz – C. Antoni Clapès pal·lien l’alta accidentalitat
que trobem en aquests dos punts (són les zones del centre urbà que més accidentalitat
històrica presenten).
Per altra banda, la remodelació dels guals per a vianants del municipi milloren la seguretat de
les vies tant per als vianants com per als vehicles.
Proposta
Tenint en compte aquest marc disposat, cal valorar les zones més conflictives quan a
accidentalitat es refereix per tal de realitzar propostes conseqüents.
Cal tenir present que, en els propers anys, es pretén construir la nova B-500 i que aquest
projecte inclou una rotonda a la zona de connexió entre la nova B-500 i el Camí dels
Francesos. Això solucionaria l’alta accidentalitat que hi trobem en el tram de B-500 que passa
pels límits del municipi de Tiana.
Les vies més destacables del centre urbà de Tiana, quan a alta accidentalitat es refereix, i
sense actuació proposada que la disminueixi són:
• C. Matas all llarg de tot el seu recorregut.
• C. Onze de Setembre al tram final d’aquest.
• Psg. De la Vilesa a la zona de connexió amb el C. Anselm Clavè.
• C. Can Gaietà a l’alçada de l’Escola Bressol.
• C. Edith Llaurador que es pretén transformar en carrer Zona 30.
Es proposa, per tant, la instal·lació/execució de plataformes reductores de velocitat en
aquests punts de la xarxa viària com a suport de les demés actuacions proposades en el
present estudi de mobilitat per a millorar la seguretat viària de Tiana.
Es plantegen dos tipus de plataformes:
1. Plataformes reductores executades com a passos de zebra.
2. Bandes reductores executades sobre la calçada.
S’adjunta el plànol AI.2.6.1..1 i AI.2.6.1.2 amb la ubicació de les plataformes reductores de
velocitat proposades.
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AI.2.7. AVALUACIÓ AMBIENTAL
Directriu general d’actuació
7. Avaluació ambiental
Actuació
1. Millora ambiental i propostes
Àmbit d’actuació
Municipi de Tiana
Objectius
•

Reducció del nombre de tones que l’Ajuntament de Tiana produirà al llarg dels
propers anys.

Descripció de la proposta
Antecedents
L’Ajuntament de Tiana està desenvolupant recentment el Pla d’Acció d’Energia Sostenible de
Tiana. En aquest document s’avaluaran les emissions generades pel municipi. Tenint en
compte aquestes emissions es realitzarà un pla d’acció on ambiental. L’Ajuntament es
compromet a adoptar un seguit de mesures en tots els àmbits que afavoriran la reducció
substancial del nombre de tones generades.
Propostes
Les propostes es realitzen en tots els àmbits on l’Ajuntament disposa de competències i de
capacitat d’actuació. Concretament en aquest estudi es faran referència a les propostes de
l’àmbit del transport públic i del transport privat.
Flota municipal:
•

La totalitat de la flota municipal amb vehicle amb motor convencional ha de ser
substituïda per vehicles híbrids i elèctrics a l’any 2020, i la meitat de la flota al 2015.
• Incorporar als plecs de condicions dels serveis de l’ús dels vehicles més eficients en els
serveis de recollida d’escombraries, neteja viària i jardineria.
Transport públic:
•
•

Millorar el transport públic per disminuir els gasos d’efecte hivernacle deguts a
combustibles líquids.
Potenciar tots aquells sistemes que prioritzin l’estalvi i millora dels recursos
energètics per facilitar els desplaçaments més ecològics.

Transport privat i públic:
•

•

Incentivar la compra de vehicles energèticament més eficient entre els ciutadans.
Incentivar la compra de vehicles energèticament més eficients entre els comercials i
tallers.

Justificació de la proposta
La consecució d’un sistema de mobilitat sostenible serà clau per afavorir la creació d’un model
territorial i urbà que permeti disminuir la petjada ecològica derivada del sistema de transports
del municipi.
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