FITXES DE LES ACTUACIONS PRINCIPALS DE
SEGURETAT VIÀRIA: SV.
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Pla de Mobilitat Lloret de Mar

CODI:

SV.1.1.1


GENER 2020

A més d’aquestes, existeixen altres punts de la xarxa on caldria actuar per millorar la seguretat
viària, tal com s’exposa a continuació:

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
SV.1
MILLORAR LA SEGURETAT VIÀRIA REDUINT L’ACCIDENTALITAT EN
L’ÀMBIT URBÀ
NOM DE LA PROPOSTA:

o

Av. Vidreres: es planteja estudiar la seva conversió en sentit únic.

o

A la cruïlla dels carrers Campderà, Sert i Picasso es planteja la implantació d’una minirotonda. Es tracta d’una cruïlla de tres vies de doble sentit amb molts moviments
possibles, on cal una reordenació per disminuir els punts de conflicte.

o

Cruïlla carrer de Mas Arboç amb Avinguda Mare de Déu de Gràcia: habilitar nous passo
de vianants que, al mateix temps, ajudin a la reducció de la velocitat. Estudiar mesures
per millorar la visibilitat de la cruïlla o limitar moviments.

o

Avinguda Vidreres (entre Av. Can Ribalaigua i Josep Pla i Casadevall): estudiar mesures
de reducció de la velocitat a través de la reducció de l’amplada de la calçada.

o

Avinguda Puig de Castellet amb Avinguda Rocagrossa: millorar la visibilitat de la cruïlla
i estudiar viabilitat d’establir l’Avinguda Puig de Castellet en un sol sentit.

o

Avinguda Just Marlés: indisciplina girs indeguts pel carrer Torrentó

o

Carrer de l’Aiguaviva: donada l’ample de secció caldria estudiar la viabilitat d’establir
un únic sentit de circulació.

DESENVOLUPAR LA CONCRECIÓ DE LES MESURES DEL PLSV DEL MUNICIPI.
DISTRICTE:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:

Prioritat:
Donat que s’ha portat a terme el Pla Local de Seguretat Viària, s’estima oportú la seva compleció,
donat que ja integra la resolució dels punts d’accidentalitat de la ciutat i funciona coma eina principal
de planificació de la mobilitat i la seguretat viària.
L’objectiu principal del PLSV és reducció del nombre de morts i ferits greus en accidents de trànsit,
així com analitzar els punts de màxima accidentalitat.
L’objectiu d’aquesta proposta és:

☑

Alta

Millorar la seguretat viària i la convivència entre els usuaris i usuàries dels diferents modes de
transport.



Reduir la inseguretat dels vianants i bicicletes.



Evitar que els vehicles que circulen a velocitats inadequades i que suposin un risc per els altres
modes de transport, en especial els vianants.



Donar major grau de seguretat als vianants i potenciar que la població vagi a peu en els
desplaçaments.

Mitjana

☐

Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret, Policia Local, Serveis Públics

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)


☐

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)

ACTUACIONS:
Les actuacions que resten per finalitzar són:


Av. de Blanes/ Av. Vila de Tossa. Algunes de les actuacions incloses al seguiment del PLSV
s’han dut a terme, però la majoria no. Es tracta de la implantació de rotondes a les cruïlles
amb l’Av. Passapera i Av. Alegries, la supressió del lateral de la part Oest, implantació d’un
carril bici (realitzat parcialment), i altres actuacions puntuals de millora de la mobilitat dels
vianants.



Av. Just Marlés, entre Av. de Blanes i Pg. Agustí Font: reduir l’amplada dels carrils de circulació
i implantar un carril bici, deixant un cordó d’estacionament per als diversos serveis existents.
També implantar orelleres a les cantonades per millorar la seguretat i comoditat dels vianants
i evitar estacionaments de vehicles de grans dimensions (càrrega/descàrrega o bus
discrecional) abans dels passos de vianants per millor la visibilitat.



Implantar un Pla Municipal d’Educació per a la Mobilitat Segura (EMS).
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Pla de Mobilitat Lloret de Mar

CODI:

GENER 2020

SV.1.1.2
LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:

SV.2
MILLORAR LA SEGURETAT VIÀRIA REDUINT L’ACCIDENTALITAT EN
L’ÀMBIT URBÀ
NOM DE LA PROPOSTA:
REDUIR LES FRICCIONS ENTRE ELS DIFERENTS MODES DE TRANSPORT.
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
Es pretén reduir les friccions entre els diferents modes de transports sobretot entre els vehicles i els
vianants especialment amb les bicicletes i els VMP. Per aquet motiu es proposa legislar i aplicar
accions reguladores per als diferents modes de transport que s’introdueixen al interior del perímetre.
La modificació de l’ordenança de Circulació de vianants i vehicles és una oportunitat per millorar la
sostenibilitat de la mobilitat de Lloret, donat que des del punt de vista energètic, es tracta de vehicles
més eficients que els convencionals. Per tant, caldria promoure’n el seu ús.
ACTUACIONS:
Per tal de millorar la seguretat viària es proposa:


Es proposa la modificació de l’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles existent,
reguladora dels diferents tipus de vehicles de mobilitat personal, incloent tant els vehicles de
transport de passatgers (com ara patinets elèctrics) i els de càrrega i descàrrega de reduïdes
dimensions, adaptant a la nova normativa que estableixi la DGT.



Per tal d’evitar friccions amb la resta d’usuaris de la via, cal que els vehicles de reduïdes
dimensions i que no porten càrrega, circulin pels mateixos àmbits que la bicicleta (carril
pedalable, calçada i en plataforma única quan la demanda de vianants no sigui molt elevada),
mentre que els que porten càrrega puguin circular per les plataformes úniques, per tal d’evitar
la circulació de vehicles de majors dimensions.



Es preveu que la proposta sigui portada a terme durant el transcurs d’aprovació del PMUS.

Prioritat:
☐ Alta

☑ Mitjana

☐

Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret de Mar.

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)
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Planificar les mesures físiques necessàries per garantir i fomentar l’accés a peu, en bicicleta i
en transport públic a les escoles. Per dur a terme aquesta proposta serà necessari realitzar un
estudi amb cadascun dels centres, que inclogui un inventari exhaustiu dels entorns escolars.



SV.3 MILLORAR LA SEGURETAT VIÀRIA FOMENTANT LA CONVIVÈNCIA ENTRE
ELS DIVERSOS MITJANS, TENINT EN COMPTE LA JERARQUI DE LA MOBILITAT

Reforçar la senyalització vertical i horitzontal dels camins escolars. Per tal d’establir entorns
segurs, cal fer visible i conscienciar als conductors de què s’acosten a una zona sensible, on
calen condicions especials de seguretat. Per això, cal reforçar la senyalització a l’entorn escolar,
creant alhora una imatge de marca que ajudi a diferenciar-ho per a tots els usuaris de la via.



Reforçar la seguretat dels entorns escolars situant als passos de vianants més perillosos agents
cívics o policies locals per ajudar a creuar als infants sense perill.

NOM DE LA PROPOSTA:



Ordenar l’estacionament dels vehicles a través de la implantació de zones de Petó&Adéu



Fer un estudi per grups d’escoles on intervinguin la Policia Local, l'Ajuntament, els AMPA i les
escoles. Realització d'enquestes i estudis d'origen i destinació amb l’objectiu d’analitzar l’origen
dels viatges dels alumnes, així com el mode habitual d’accés. Els resultats permetran gestionar
l’autobús, en aquells orígens més allunyats, i realitzar propostes de millora de la mobilitat a
peu per a l’alumnat que accedeixi a peu o desitgi fer-ho.

CODI:
SV.1.2.1

GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:

MILLORES DE SEGURETAT VIÀRIA ALS ENTORNS ESCOLARS.
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:

La mobilitat als centres educatius i centres d’interès repercuteix en que cada dia hi hagi gran nombre
de desplaçaments ocupacionals. Molts d’ells fàcilment substituïbles per altres mitjans més sostenibles
i nets.
Estudis realitzats sobre els desplaçaments dels menors a les escoles, relacionen que aquells que van
a peu tenen una major concentració en les classes.
També hi ha altres estudis que exposen que tenir gran volum de vehicles circulant al voltant del
recinte, produeixen C02 que afecta a la concentració i rendiment de l’alumnat.
Degut a la proximitat de les escoles i els residents, s’han de realitzar propostes i campanyes per tal
que aquests tipus de desplaçament, el la majoria del possible, siguin efectuats a peu i/o bicicleta.
L’objectiu d’aquesta proposta és:


Obrir un nou escenari per a la mobilitat de les escoles de la vila, estudiar les millores
necessàries als entorns escolars per evitar riscos d'accident, potenciar les arribades a peu, en
bicicleta i en bus urbà.



Fomentar que els estudiants es desplacin a peu a les escoles de forma segura.



Aconseguir que els desplaçaments dels escolars es facin amb la màxima seguretat,
accessibilitat i continuïtat.



Disminuir l’ús dels vehicles privats per fer desplaçaments a les escoles.



Fer participar als menors en el disseny d’aquests caminis escolars.

Agents implicats:



Educar als menors en l’autosuficiència de que poden anar a l’escola a peu i sense dependre
d’un adult.

Ajuntament de Lloret de Mar, Policia Local, AMPES de diferents escoles.



Sensibilitzar a les mares/pares/tutores/tutors per fer un ús racional del vehicles en els
desplaçaments a l’escola.

Calendari d’implantació estimat:



Fomentar l’ús del transport públic.



Promoure la conscienciació de l’alumnat a través de la participació de concursos de Seguretat
Viària.

Prioritat:
☐ Alta

Fase 1 (2020-2022)

☐

Mitjana

Fase 2 (2023-2024)

☑

Baixa

Fase 3 (2025-2026)

ACTUACIONS:
Es tracta d’una proposta d’actuació global per a l’alumnat de les escoles de Lloret. Inclou diverses
propostes, entre les quals:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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FITXES DE LES ACTUACIONS PRINCIPALS DE
LLORET DE MAR DE
VIANANTS: V.
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CODI:

V2.1.1

Es proposa la implantació de paviment únic en les següents zones:
GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
V1. AFAVORIR LES CONDICIONS PER A LA MOBILITAT A PEU DESTINANTS ALS
VIANANTS UNA SUPERFÍCIE MÉS GRAN. INCREMENTAR LA MOBILITAT A PEU.
NOM DE LA PROPOSTA:
IMPLANTACIÓ DE PAVIMENT ÚNIC A LES VIES AMB AMPLITUD ENTRE FAÇANES INFERIORS
A 7 m.
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
Garantir l’accessibilitat universal de la xarxa de vianants (Ordre VIV/561/2010), és una condició
indispensable per tal d’impulsar definitivament la mobilitat a peu al municipi de Lloret de Mar.
Per tal de configurar i entendre la configuració d’aquesta fitxa, s’ha tingut en compte, que l’amplada
de la calçada mínima per una via d’un únic sentit ha de ser de 3,5 metres. Per tant, les vies amb una
amplitud entre façanes igual o inferior a 7 metres no poden garantir una segregació de l’espai entre
voreres i calçada. Segons el codi d’accessibilitat, la vorera mínima per garantir unes bones condicions
d’accessibilitat s’estableix en 1,8 m útils.
El problema d’aquestes actuacions és el canvi en els usos de la via pública, desplaçant uns usos poc
sostenibles (com l’aparcament o l’espai de circulació dels vehicles a motor) per encabir uns usos molt
més sostenibles com l’anar a peu i en bicicleta.
Per tant, l’objectiu principal és afavorir les condicions per la mobilitat a peu, destinant una
superfície major d’espai públic i millorant la qualitat en termes d’accessibilitat i seguretat
i incrementar la mobilitat a peu.

ACTUACIONS:

En quant a la gestió del paviment únic i del conjunt del centre, es
proposa el tractament conjunt dels accessos a la zona, restringintlo a les vies d’entrada. La restricció es realitzaria mitjançant
senyalització vertical, similar a l’existent a les zones amb prioritat
de vianants actuals, les quals mantindrien la seva funció.

Les actuacions proposades pretenen millorar la qualitat dels desplaçaments a peu a partir de les
següents accions:


Incorporar criteris de mobilitat (xarxa bàsica de vianants, itineraris accessibles, camins
escolars, etc.) en la redacció del Pla Integral de Rehabilitació Urbana que ha de prioritzar les
reformes (acord de Ple 2019).



En primer lloc s’ha tingut en compte que el PMUS anterior ja proposava la implantació de
paviment únic en vies dels centre (zona 1: casc antic) i també a una part de la zona de Fenals.



Afavorir la separació física de les xarxes de mobilitat conflictiva en el mateix període de temps
(bici / vianants /VMP), estudiant incorporar senyalització en aquells casos en que el carrer
sigui paviment únic.

Prioritat:
☐

Alta

☐

Mitjana

☑ Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret.

XARXA DE VIANANTS PROPOSADA:

Calendari d’implantació estimat:
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Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

CODI:

V2.1.2

Fase 3 (2025-2026)


Estudiar la viabilitat de restringir la circulació de vehicles.



Tal i com preveu el Pla d’Accessibilitat, durant l’execució de la fase 3, l’arranjament de guals
i altres millores en l’accessibilitat al llarg de tota aquesta

GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
V1. AFAVORIR LES CONDICIONS PER A LA MOBILITAT A PEU DESTINANTS ALS
VIANANTS UNA SUPERFÍCIE MÉS GRAN. INCREMENTAR LA MOBILITAT A PEU.
NOM DE LA PROPOSTA:
MILLORA DE LA MOBILITAT LOGITUDINAL I TRANSVERSAL AL PASSEIG MARÍTIM.
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:

Es tracta d’una de les principals vies de la zona amb més demanda de vianants (Casc Antic) i les
actuacions que millorin la mobilitat d’aquests usuaris tindran una afectació molt important en el
conjunt de la mobilitat del municipi.
Està en curs el concurs urbanístic del Pla Operatiu, el qual pretén una reconversió augmentant la
permeabilitat per al vianant i la bicicleta en la zona.
L’objectiu de la proposta rau en:

Arranjament de guals i millores en l’accessibilitat
Font: Projecte d’execució de la tercera fase del Pla d’Accessibilitat per a la Supressió de Barreres Arquitectòniques a la
Via Pública de Lloret de Mar (2017)



Garantir la connectivitat a peu, sense friccions amb la resta de modes de transport (bicicletes
i vehicles de mobilitat personal).



Promoure els desplaçaments a peu incrementant l’espai públic destinat al vianant.



Millorar la qualitat urbana de la ciutat i convidar als residents i visitants a caminar.

☑



Reduir la presència del vehicle privat limitant la seva circulació i/o estacionament

Agents implicats:



Millorar la permeabilitat de la xarxa bàsica per a vianants i promoure els desplaçaments a peu.

L’objectiu principal d’aquesta proposta és minimitzar aquest “efecte frontera” a través
d’aquestes vies principals de la ciutat que no permeten una còmoda permeabilitat de
trànsit de vianants.

Prioritat:

Alta

☐

Mitjana

☐

Baixa

Ajuntament de Lloret de Mar.

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)

ACTUACIONS:
Les accions previstes s’indiquen a continuació:


Augmentar la implantació de passos de vianants, per tal d’obtenir almenys un pas per cada
cruïlla. Això suposa disposar de més punts per travessar la via i millora l’accessibilitat. En
concret, es proposen quatre nous passos de vianants.
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CODI:

V2.1.3


GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:

Vies de la xarxa bàsica de primer nivell, amb circulació de transport públic, de dos sentits o
en zona industrial: 3 metres (2,5 m útils).

Afegint en els dos casos 0.5 metres de banda de protecció.
Pel que fa als passos de vianants i com a directriu general per a totes les actuacions urbanístiques
futures, es proposen els següents criteris de disseny:

V1. AFAVORIR LES CONDICIONS PER A LA MOBILITAT A PEU DESTINANTS ALS
VIANANTS UNA SUPERFÍCIE MÉS GRAN. INCREMENTAR LA MOBILITAT A PEU.
NOM DE LA PROPOSTA:



Totes les cruïlles han de disposar de passos de vianants amb gual a totes les vies que hi
accedeixen, excepte les cruïlles en “T” que s’analitzaran de forma individual.



Tots els passos de vianants han d’acomplir les normes d’accessibilitat.



Millorar la visibilitat dels passos de vianants construint orelleres quan hi hagi aparcament o

AMPLIACIÓ DE LES VORERES AMB DEFICIÈNCIES DE AL XARXA BÀSICA DE VIANANTS.

substituint les places d’aparcament més properes al pas per motos i reubicant els contenidors.

MUNICIPI:



Els passos de vianants han de coincidir amb els itineraris naturals dels vianants.

LLORET DE MAR



A la cruïlla amb vies de plataforma única, aquestes no necessiten disposar de passos de
vianants pintats, ja que el conductor del vehicle, en accedir a la plataforma, assumeix que el

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:

vianant disposa de prioritat cal, per tant, evitar la segregació que pot induir a error.

La millora de les condicions de la mobilitat a peu és una de les estratègies bàsiques per aconseguir
un sistema de mobilitat sostenible.
Per tant, el primer que cal fer és assegurar una vorera que garanteixi uns nivells de seguretat i
comoditat acceptables. Així, una persona caminant necessita un mínim de 65 cm. Tot i això, a les
voreres s’han de contemplar dos sentits de circulació, per tal de facilitar l’encreuament de dues
persones caminant. A més, aquestes persones sovint van acompanyades amb carros d'anar a
comprar, cotxes de nens, paraigües, etc., elements que fan necessari l’augment d’espai per a circular.



Als passos de vianants que disposin de semàfor activat amb polsador, aquest haurà d’esser
accessible.

En tots els casos s’haurà d’aconseguir que els itineraris dels vianants siguin agradables, incorporant
mobiliari o arbrat.
Aquestes directrius seran d’aplicació a les noves actuacions urbanístiques i també a les modificacions
a la xarxa actual sempre que la secció ho permeti.

ACTUACIONS:

Es proposen diferents actuacions relatives a l’amplitud de les voreres i als centres dels barris
perifèrics:

En aquest sentit, dos vianants circulant en sentits oposats, en el moment de l'encreuament
necessitarien 1,50 metres. Perquè puguin encreuar-se sense dificultats i amb comoditat dues
persones amb paraigües es necessiten 1,80 m, per l’encreuament de dues persones en cadira de
rodes 1,80 m, el mateix que necessita una persona per encreuar-se amb altres dues. Si a més, a la
via existeixen aparadors, s’ha de tenir present que una persona mirant ocupa 0,5 metres, espai que
no pot ésser utilitzat pels vianants que circulen per ella. De la mateixa manera, també hi ha un espai
de fricció d’aproximadament 0,5 metres amb la calçada (obertura de les portes dels vehicles
estacionats) que pot reduir l’espai útil pel vianant.



En relació al centre, es proposa ampliar totes les voreres amb una amplitud inferior a 0,9
metres durant els 6 anys de vigència del PMUS. A més llarg termini (12 anys) es planteja
ampliar també les voreres amb una amplitud situada entre 0,9 i 1,8 m.



Aquesta actuació suposa l’ampliació de 8 km de xarxa que actualment disposa d’una vorera
de menys de 0,9 m (a la zona del Casc Antic aquestes vies es proposa transformar-les en
paviment únic).



A llarg termini (6-12 anys) suposa l’ampliació de 17,2 km de voreres d’entre 0,9 i 1,8 m a la
zona del centre.

D’altra banda, als barris perifèrics es proposa també l’ampliació de les voreres a les vies més
cèntriques:

Per això, el mínim òptim de vorera útil hauria de situar-se en 2 metres, amplitud que en vies amb
poca intensitat de vianants permet la circulació amb certa comoditat.



La Montgoda: c. Ronda Europa



Canyelles: Av. Canyelles



Lloret Blau: c. Osona

Es proposa implantar les següents amplades útils:


Vies de la xarxa bàsica de segon nivell o locals: 2,5 metres (2 m útils)
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Prioritat:
☐

Alta

☑ Mitjana

☐

Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret de Mar.

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)
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CODI:
V2.1.4

GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
V1. AFAVORIR LES CONDICIONS PER A LA MOBILITAT A PEU DESTINANTS ALS
VIANANTS UNA SUPERFÍCIE MÉS GRAN. INCREMENTAR LA MOBILITAT A PEU.
NOM DE LA PROPOSTA:
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DEL CAMÍ DE RONDA, DES DE CALA MORISCA FINS A CALA
TREUMAL
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:

La construcció del camí de Ronda des de Cala Morisca fins a Cala Treumal, és un projecte que es vol
materialitzar des de fa anys. L’objectiu principal rau en la implantació d’un camí per a vianants
paral·lel al mar, degut a que la orografia actual no ho ha permès, ja que en l’actualitat, la única
manera per connectar aquest itinerari és passant pel mig de la zona urbana.
L’objectiu principal, és adaptar una part més del Camí de Ronda per tal d’impulsar la
mobilitat a peu i connectar altres zones amb un alt valor paisatgístic. D’aquesta manera,
es generen més espais per oci i es millora la qualitat urbana de la ciutat.

ACTUACIONS:

L’actuació consistirà en implantar un camí natural (sense asfaltar) paral·lel a la costa, entre Cala
Morisca (límit de llevant) i Cala Treumal (límit de ponent), travessant, per tant, els àmbits de Santa
Cristina, Fenals, Casc Antic i la Montgoda. Aquest tram consistirà en unir aproximadament 5,6 km de
via.
Alguns dels trams de platja ja disposen d’algun tipus de camí, que es planteja continuar al llarg de
tot el tram esmentat completant-los als trams on no existeix cap via d’aquest tipus.
Punta Llevant i Punta Cabdells.

Es proposen dues fases:


Projecte d’unió platja de Lloret i platja de Fenals



Projecte unió Cala Gran i platja de Canyelles

Prioritat:
☐

Alta

☐

Mitjana

☑ Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret de Mar.

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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CODI:

GENER 2020

V2.2.1

S’han de definir els principals itineraris per a vianants per tal de poder adaptar les noves condicions
en la nova xarxa. Aquesta xarxa haurà de contenir senyalització vertical i horitzontal.
Aquesta proposta és genèrica per a la xarxa de vianants, tot i que a continuació es detallen
propostes concretes que han sorgit del procés de participació:

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
V2. AFAVORIR LES CONDICIONS PER A LA MOBILITAT A PEU DESTINANTS ALS
VIANANTS UNA SUPERFÍCIE MÉS GRAN. MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT I
COMODITAT DELS DESPLAÇAMENTS A PEU.
NOM DE LA PROPOSTA:
DEFINIR UNA XARXA BÀSICA DE VIANANTS, ADAPTADA AMB GUALS, IL·LUMINACIÓ I
AMPLADES SUFICIENTS PER LA MOBILITAT EN PMR. SEMÀFORS PER INVIDENTS I
ADAPTACIÓ DE LES INTERSECCIONS AMB LA XARXA BÀSICA.
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
És important poder garantir l’accessibilitat universal per a tots els col·lectius i és una de les principals
línies estratègiques del municipi de Lloret per poder-se desplaçar a peu pel municipi.



Cruïlla dels carrers Mas Arboç amb Avinguda Mare de Déu de Gràcia.



Carrer Pau Picasso (itinerari Fenals – centre)



Carrer Marià Fortuny (accés Castell Sant Joan)



Passeig Acàcies (conflictes amb operacions de distribució de mercaderies)



Avinguda de Blanes (entre Avinguda Amèrica i Valentí Almirall)



Estudiar viabilitat de convertir els carrers Sant Roc i Jardins ens carrers per a vianants.



Avinguda Catalunya (proposta integral)



Avinguda Vidreres (carrer Jardins)

A partir del Pla d’Accessibilitat, ja es contemplen diferents accions relacionades amb els guals.

El problema d’aquestes actuacions és el canvi en els usos de la via pública, desplaçant uns usos poc
sostenibles (com l’aparcament o l’espai de circulació dels vehicles a motor) per encabir uns usos molt
més sostenibles com l’anar a peu i en bicicleta.

Prioritat:

Aquest canvi progressiu que es planteja a mig o llarg termini, presenta una complexitat important,
donat que ha de ser compatible amb un entorn de mobilitat molt complex, sobretot al associar l’espai
amb l’aparcament i amb els accessos a les residències.

Agents implicats:

Les millores exposades van en consonància amb la resolució de diferents problemàtiques que poden
generar els canvis en la xarxa actual:
•

Garantir la seguretat i accessibilitat dels espais per a vianants.

•

Promoure itineraris segurs entre els equipaments, sobretot els escolars.

•

Incrementar l’espai públic destinat al vianant.

•

Millorar la qualitat urbana de la ciutat i els espais de convivència.

•

Generar espais d’accessibilitat universal.

•

Millorar la permeabilitat.

☑

Alta

☐

Mitjana

☐

Baixa

Ajuntament de Lloret de Mar.

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)

ACTUACIONS:
La xarxa bàsica de vianants ha de tenir en compte les següents accions:


En el cas dels PMR: oferir una bona xarxa amb amplades mínimes de 1,8 metres tal com dicta
el codi d’accessibilitat.



A mesura que es vagin implantant les accions s’han de adaptar els guals.



Els semàfors del municipi han d’estar adaptats per a persones invidents: passos de vianants
ressaltats.



Les interseccions perilloses han d’estar clarament adaptades per reduir el risc d’accidentalitat.



Els canvis en la xarxa han d’anar acompanyats d’una bona il·luminació per augmentar la
seguretat i l’eficiència energètica. S’haurà d’adequar la normativa vigent si s’escau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11

Pla de Mobilitat Lloret de Mar

CODI:

V2.2.2

GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
V2. AFAVORIR LES CONDICIONS PER A LA MOBILITAT A PEU DESTINANTS ALS
VIANANTS UNA SUPERFÍCIE MÉS GRAN. MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT I
COMODITAT DELS DESPLAÇAMENTS A PEU.
NOM DE LA PROPOSTA:
DESENVOLUPAMENT DE LES PROPOSTES DE LA REVISIÓ DEL PLA D’ACCESSIBILITAT DE
LLORET DE MAR DE FEBRER DEL 2017 I AMPLIACIÓ DEL PLA D’ACCESSIBILTIAT ALS
ELEMENTS DE TRANSPORT PÚBLIC.
MUNICIPI :
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
L’objectiu d’aquesta proposa és millorar la comoditat dels desplaçament a peu a través de
la revisió del Pla d’Accessibilitat de Lloret de Mar, el qual va ser actualitzat el febrer del
2017 i l’ampliació del Pla d’Accessibilitat adaptant-lo als elements de transport públic.
El Pla d’Accessibilitat va deixar pendents algunes actuacions, les quals estan previstes de completar
durant aquest PMUS.
Proposta Pla d’Accessibilitat.

ACTUACIONS:

Es preveu a curt termini l’execució de la tercera fase de les propostes del Pla d’Accessibilitat als
itineraris amb prioritat, amb millores al Passeig Marítim que consisteixen en l’arranjament dels punts
per travessar la via de manera transversal, per a usuaris amb mobilitat reduïda.
A més, es proposa finalitzar la resta d’actuacions previstes al Pla, a més de les anteriors:
-

Adaptació dels passos de vianants inadaptats.

-

Garantir una il·luminació suficient durant la nit.

-

Implantar semàfors per a invidents.

-

Adaptació de les interseccions de la xarxa bàsica de vianants amb la de vehicles.

Al Pla d’Accessibilitat es van definir uns itineraris prioritaris, dels quals encara resten per realitzar
alguns d’ells. També es determinaven altres itineraris amb prioritat mitjana i baixa. Es proposa
realitzar, a curt termini (3 anys) la part dels itineraris prioritaris no realitzats, a mig termini (36 anys) els itineraris amb prioritat mitjana i a llarg termini (6-12 anys) els de prioritat
baixa.
També es planteja la ampliació del Pla d’Accessibilitat als elements de transport públic amb
l’objectiu de millorar l’accés a les parades i les condicions pròpies del vehicles ( pujades, baixades i
interior).

Prioritat:
☐

Alta

☑ Mitjana

☐

Baixa

Agents implicats:
Ajuntament Lloret de Mar, Policia Local.

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)
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CODI:

V2.2.3

GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
V2. AFAVORIR LES CONDICIONS PER A LA MOBILITAT A PEU DESTINANTS ALS
VIANANTS UNA SUPERFÍCIE MÉS GRAN. MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT I
COMODITAT DELS DESPLAÇAMENTS A PEU.
NOM DE LA PROPOSTA:
REDACCIÓ D’UN PROJECTE DE SENYALITZACIÓ DE VIANANTS I SENYALITZACIÓ DE TEMPS
DE RECORREGUT ALS PRINCIPALS PUNTS D’INTERÈS.
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
Per tal de potenciar els desplaçaments a peu i per tant, millorar la connectivitat de la xarxa bàsica de
vianants, es proposa realitzar un Pla de Senyalització específica. L’objectiu principal d’aquesta
proposta és connectar el municipi de forma coherent i entenedora donant el temps de
desplaçament cap als principals equipaments (siguin escoles, centres sanitaris, espais
d’aparcament, parcs...) des de diferents punts d’atracció.

ACTUACIONS:

En primer lloc es proposa definir els punts que es volen connectar a través de la xarxa de
senyalització. Cadascun dels recorreguts inclouran el temps en minuts des de el punt de senyalització
fins a l’equipament senyalitzat.
Es proposa que l’esquema sigui clar i concís i que efectuí els recorregut des de diversos punts de la
ciutat ( siguin barris, parades de transport públic, per donar una bona cobertura.
Per tal de jerarquitzar els itineraris per a vianants cal que els itineraris tinguin una senyalització
informativa clara i senzilla. Aquesta senyalització, haurà d’informar al vianant que es troba dins de la
xarxa principal de vianants i quins són els punts als que pot accedir a través d’aquesta xarxa.
Una vegada definit aquests punts, es proposa realitzar un projecte com el Metrominuto implantant a
diverses ciutats tant espanyoles com europees.
El metrominuto és un plànol o mapa que mesura les distàncies a peu i els temps mitjans que es
tarden en realitzar-les. A través de la creació d’aquest sistema creat per impulsar la mobilitat a peu,
serveix per impulsar una major cultura al caminar, millorar la seguretat vial, així com reduir fums i
sorolls, a més de proporcionar salut.

Exemple esquema Metrominuto Pamplona

Prioritat:
☐

Alta

☑ Mitjana

☐

Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret de Mar, Policia Local.

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)
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CODI:

V2.2.4

GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
V2. AFAVORIR LES CONDICIONS PER A LA MOBILITAT A PEU DESTINANTS ALS
VIANANTS UNA SUPERFÍCIE MÉS GRAN. MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT I
COMODITAT DELS DESPLAÇAMENTS A PEU.
NOM DE LA PROPOSTA:
MILLORAR LA PERMABILITAT DELS CARRERS DE LA XARXA BÀSICA I MILLORAR ELS
ACESSOS DE VIANANTS ALS BARRIS PERIMETRALS, SENYALITZACIÓ I HABILITACIÓ DE
CAMINS.
MUNICIPIS:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
Per tal de definir una xarxa bàsica de vianants que sigui coherent i accessible a través de la diagnosi
va sorgir la necessitat de millorar la permeabilitat dels carrers del districte dels accessos dels barris
perimetrals, així com la senyalització i la habilitació de camins.
Per aquest motiu, la present proposta desenvolupa un conjunt de mesures que tenen com objectiu
minimitzar el efecte frontera que pot provoca la manca de passos de vianants, de continuïtat en el
recorregut o bé per condicions orogràfiques.
Els objectius que es volen aconseguir són els següents:


Es vol potenciar els desplaçaments a peu i millorar la permeabilitat de la xarxa bàsica de
vianants.



Millorar la qualitat urbana de la ciutat, designant espais de prioritat per vianants.



Evitar desplaçaments en vehicle privat i convidar a caminar.



Dimensionar una xarxa d’itineraris pels vianants i bicicletes còmode i segura per tota la
ciutadania, gent gran, nens petits, dones, homes...

Paràmetres de disseny de la xarxa bàsica de vehicles

Així, segons la funcionalitat de les vies, els usuaris que hi passen i l’existència o no d’aparcament, es
defineixen unes dimensions pels carrils de circulació, amplades de voreres i espai destinat a
l’aparcament, que caldrà incorporar dins la normativa urbanística.


Pel que fa a la bicicleta caldrà evitar carrils bici sobre la vorera.

Per últim, es proposa la substitució de les places d’aparcament de cotxes per motos al costat dels
passos de vianants, per tal d’augmentar la visibilitat a les cruïlles, tant dels vianants sobre els vehicles
com al contrari.

ACTUACIONS:

Aquesta proposta planteja la necessitat d’adaptar les cruïlles per tal de que tinguin 4 passos de
vianants i aquest estiguin adaptats. Aquesta directriu és d’aplicació per a tot el àmbit urbà.
Com bona part de la xarxa bàsica de vianants coincideix amb la de vehicles, caldrà garantir la capacitat
d’aquesta. Amb la construcció de la ronda exterior es preveu una reducció de la demanda per l’exterior.
Per aquest motiu, es proposa poder pacificar aquests trams viaris.
Per als barris perifèrics caldrà garantir una bona accessibilitat i permeabilitat de la xarxa bàsica,
malgrat que pertanyi a la xarxa interurbana de vehicles.


En aquest sentit, es proposen les següents directrius de disseny:

Paràmetres de disseny de la xarxa viària

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Als barris perifèrics i a les vies interurbanes caldrà reforçar la permeabilitat que proporcionen els
passos de vianants amb semàfors que seran amb polsador de vianants als barris perifèrics i reguladors
de cruïlla als barris del centre.
Com a actuacions concretes, es plantegen les següents:


Ampliació de voreres al c. Marià Fortuny



Ampliació de voreres al c. Pau Picasso



Ampliació de voreres al c. Josep Maria Sert



Ampliació de voreres al c. Francesc Cambó



Conversió en zona de vianants del c. Sant Roc entre Rector Felip i Josep Lluhí, on la distància
entre façanes és insuficient per garantir la circulació conjunta de vianants i vehicles.



Millorar la connexió entre el polígon i el parc aquàtic.

També es proposa la connexió amb Blanes, que s’hauria de realitzar a través de la Ctra. GI-682, donat
que és l’itinerari més directe i la distància és assumible a peu i en bicicleta. Així, es planteja la
construcció d’un eix que pot anar paral·lel a aquesta via (eix cívic) o bé la construcció d’un camí d’estil
més rural que puguin utilitzar ambdós usuaris.
Per últim, es proposa aprofitar els camins existents entre els diferents barris per tal de senyalitzar-los
i incloure’ls dins la xarxa de connexió a peu de fora del centre urbà.

Exemple de Camí (accés al Club Hípic Lloret)

Prioritat:
☐ Alta

☐

Mitjana

☑ Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Barcelona, Policia Local, DGT

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)
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CODI:



GENER 2020

V2.3.1



LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:



Augmentar la implantació de passos de vianants. Això suposa disposar de més punts per
travessar la via i millora l’accessibilitat.
Estudiar la viabilitat de restringir la circulació de vehicles.Ampliar espai per a la bicicleta.
Pacificar el carrer Vall de Venècia i l’accés al Passeig Marítim.

V3. AFAVORIR LES CONDICIONS PER A LA MOBILITAT A PEU DESTINANTS ALS
VIANANTS UNA SUPERFÍCIE MÉS GRAN. AUGMENTAR ELS ESPAIS AMB
PRIORITAT DE VIANANTS I MILLORAR LA SEVA GESTIÓ.
NOM DE LA PROPOSTA:
AMPLIACIÓ I GESTIÓ INTEGRAL DEL FRONT LITORAL, PASSEIG AGUSTÍ FONT, PG
CAMPRODON I ARRIETA, INCREMENT DE LA SUPERFÍCIE ÚTIL PER VIANANTS EN
CONTRAPARTIDA AMB EL TRANPORT PRIVAT.

Prioritat:

MUNICIPI:

Agents implicats:

LLORET DE MAR

Ajuntament de Lloret de Mar.

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:

Calendari d’implantació estimat:

Tal i com s’ha comentat en la proposta de la millorar longitudinal i transversal del passeig marítim, a
partir del projecte del concurs urbanístics “Pla Operatiu” es pretén destinar una major quantitat
d’espai per a l’ús del vianant i de la bicicleta, deixant un ús més residual a la circulació en vehicles
privat.

Fase 1 (2020-2022)

☑

Alta

☐

Mitjana

Fase 2 (2023-2024)

☐

Baixa

Fase 3 (2025-2026)

L’objectiu principal és incrementar la superfície útil per a vianants en contrapartida al
vehicle privat i millorar el front marítim.
Garantir l’accessibilitat universal de la xarxa de vianants (Ordre VIV/561/2010), és una condició
indispensable per tal d’impulsar definitivament la mobilitat a peu per l’interior del districte.
La Dificultat d’aquestes actuacions radica en el canvi en els usos de la via pública, desplaçant uns
usos poc sostenibles (com l’aparcament o l’espai de circulació dels vehicles a motor) per encabir uns
usos molt més sostenibles com l’anar a peu i en bicicleta.
Ampliar la superfície útil és un objectiu que ha anirà acompanyat de :
•

Garantir la seguretat i accessibilitat dels espais per a vianants

•

Promoure itineraris segurs

•

Incrementar l’espai públic destinat al vianant

•

Millorar la qualitat urbana de la ciutat i els espais de convivència.

•

Accessibilitat universal.

ACTUACIONS:
La prioritat en la seva execució es calcularà tenint en compte els següents aspectes:


Intensitat de circulació de vianants i de vehicles.



Definició d’un itinerari de vianants amb la seva correcta senyalització



Afectació a l’aparcament Estudi específic de l’afectació a l’aparcament i valoració de les
mesures complementaries, construcció d’un nou aparcament, habilitar zones regulades,
abonaments en aparcaments públics, etc...



Afectació a la resta de serveis, com la recollida d’escombraries, DUM, etc.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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CODI:

-

Ubicació mobiliari

-

Senyalització

-

Elements de reducció de velocitat

GENER 2020

V2.3.2
LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:

V3. AFAVORIR LES CONDICIONS PER A LA MOBILITAT A PEU DESTINANTS ALS
VIANANTS UNA SUPERFÍCIE MÉS GRAN. AUGMENTAR ELS ESPAIS AMB
PRIORITAT DE VIANANTS I MILLORAR LA SEVA GESTIÓ.

-

Itineraris segurs per a vianants als
entorns escolars per la seva correcta
implantació i integració.

-

Eliminació de barreres arquitectòniques
que dificultin la mobilitat en peu o
bicicleta.

-

Reforçar la senyalització vertical i
horitzontal i potenciar la senyalització
informativa.

-

Estudiar la seva correcta implantació en
aquells punts que hi hagi un tram de
major concentració d’accidentalitat
(semàfors, bandes reductores de
velocitat...)

NOM DE LA PROPOSTA:
EDICIÓ D’UNA GUIA AMB LA XARXA BÀSICA DE MOBILITAT PER VIANANTS, BICICLETES I
VEHICLES. IMPULSAR L’OFICINA DE LA MOBILITAT ASSOCIADA AL TURISME.
-

El trànsit i la convivència amb els
diferents moes de transport urbans.

-

Mesures de pacificació del trànsit i
fomentar modes de transport més
sostenibles.

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:

-

L’accidentalitat i punts conflictius.

-

D’una banda, es proposa editar una guia amb el plànol de la xarxa bàsica de cadascun dels
mitjans de transport, que inclogui, alhora, els barris, destinacions interurbanes i principals
punts d’atracció de la ciutat i que aquesta es completi amb apartats de seguretat viària, els
quals són imprescindibles per desenvolupar els PMUS.

Reduir el nombre d’accidents i actuar
sobre els infractors.

-

La mobilitat dels col·lectius
vulnerables.

-

Augmentar la protecció dels vianants,
ciclistes i persones amb mobilitat reduïda.

-

La formació i informació sobre
seguretat vial urbana.

-

Impulsar la coordinació i elaboració amb
les diferents administracions competents.

-

Fomentar processos de participació
ciutadana en termes de seguretat vial
i mobilitat urbana.

MUNICIPI:
LLORET DE MAR

D’altra banda, es planteja impulsar l’oficina de mobilitat associada al turisme, per tal de gestionar i
informar aquest tipus de demanda, especialment durant l’estiu, quan és més elevada.
Aquesta oficina haurà d’informar de la mobilitat urbana i interurbana, fomentant especialment els
mitjans sostenibles.

ACTUACIONS:
La guia es composarà amb els següents apartats:
Àrees d’actuació

Objectius genèrics

-

Jerarquització de la xarxa actual amb
l’objectiu que incrementin les vies
pacificades.

-

Definir la xarxa principal, secundària i
bàsica.

-

Disseny de l’espai públic i la seva
senyalització. Fomentar i incrementar
itineraris a peu.

-

Repartir de forma més equitativa el espai
vial i millorar la senyalització ( vertical i
horitzontal)

Definició d’àrees ambiental.

-

-

Conscienciació de la població a la
utilització de modes més sostenibles.
Implantació de plataformes úniques,
zones 30 i espais pacificats.

-

Disseny interseccions

-

Recomanacions de millora de visibilitat.

-

Voreres i calçades: passos de
vianants

-

Complint els estàndards del codi
d’accessibilitat.

-

Espai específic per a Bicicleta

-

Manual del disseny de la bicicleta.

-

Potenciació dels camins escolars

Al tractar-se d’un municipi turístic, totes les millores relacionades amb la mobilitat haurien de poderse comunicar als usuaris del municipi ( residents i turistes). Per aquest motiu, es proposa informar
mitjançant tríptics dels modes de transport alternatius al vehicle privat que tenen ( sigui xarxa
d’autobús urbans i interurbans) o els diferents itineraris a peu i en bicicleta pel municipi.

Prioritat:

☑

Alta

☐

Mitjana

☐

Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret de Mar.

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)
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CODI:

V2.3.3

GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
V3. AFAVORIR LES CONDICIONS PER A LA MOBILITAT A PEU DESTINANTS ALS
VIANANTS UNA SUPERFÍCIE MÉS GRAN. AUGMENTAR ELS ESPAIS AMB
PRIORITAT DE VIANANTS I MILLORAR LA SEVA GESTIÓ.
NOM DE LA PROPOSTA:
POTENCIAR LA FIGURA D’AGENT CIVIC, TAMBÉ EN FUNCIONS DE MOBILITAT, SOBRETOT
EN TEMPORADA D’ESTIU.
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
Els agents cívics van néixer per afavorir l’ús cívic dels espais públics i vetllar per les normes de
convivència. Lloret disposa des de l’any passat d’alguns d’aquests agents, i es proposa ampliar les
seves funcions a la mobilitat.
L’objectiu d’aquesta proposta és potenciar la figura d’agent cívic per tal que s’encarregui
de funcions de mobilitat per tal de conscienciar i informar als residents i als turistes de les
diferents accions que es porten a terme al municipi.
Un agent cívic doncs, realitza tasques d’informació, sensibilització i promoció d’actitud cíviques amb
l’objectiu de fomentar accions de bona convivència i respecte entre la ciutadania, així com el correcte
ús de béns públics i privats de la ciutat.
Les seves funcions estan dissenyades per ajudar als ciutadans en l’ús de drets i deures en relació a
les normes d’urbanitat vigents. Aquesta funció es desenvolupa en diferents camps relacionats amb
les normes de neteja viària i la gestió de residus, possessió de gossos o la mobilitat de vehicles.
També atenen dubtes, queixes i suggereixes dels ciutadans i participen en campanyes de civisme.
No tenen capacitat sancionadora, però poden han de notificar les incidències detectades.

Fig. Actuacions dels agents cívics l’any 2017 a Barcelona
Font: BSM



ACTUACIONS:
Per tal de aconseguir una figura d’agent cívic complerta amb temes de mobilitat es proposa que
puguin realitzar les següents tasques:


Controlar i dissuadir d’estacionar il·legalment



Dissuadir d’altres comportaments il·legals (mal ús de les zones de vianants, conduccions
temeràries, etc.)



Informar sobre els mitjans de transport disponibles i la localització de les parades de transport
públic.



Si es necessari donar suport a les entrades i sortides de les escoles.



Informar de les zones on es pot circular en bicicleta i VMP de forma segura.

Un exemple de tipus i magnitud de les actuacions d’aquests agents el trobem a la ciutat de Barcelona:

Convé destacar que una de les principals tasques d’aquests agents es centraran en els visitants
de la ciutat, que són els que no coneixen les normes de comportament ni, en molts casos, els
mitjans de transport disponibles a la ciutat.

Prioritat:

☑

Alta

☐

Mitjana

☐

Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret, Policia Urbana

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)
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CODI:

V2.3.4

GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
V3. AFAVORIR LES CONDICIONS PER A LA MOBILITAT A PEU DESTINANTS ALS
VIANANTS UNA SUPERFÍCIE MÉS GRAN. AUGMENTAR ELS ESPAIS AMB
PRIORITAT DE VIANANTS I MILLORAR LA SEVA GESTIÓ.
NOM DE LA PROPOSTA:
CONFIGURAR EL CENTRE DE LLORET COM UNA ZONA DE BAIXES EMISSIONS, AMB
CONTROL D’ACCESSOS EN DIFRENTES FASES DE REGULACIÓ.
DISTRICTE:
LLORET DE MAR

Senyals de ZBE Cornellà de Llobregat (esquerra) i ZBE Castelldefels (dreta)

L’àmbit d’actuació proposat és el centre urbà: zona interior al perímetre format pels carrers Av. Vila
de Blanes, Poeta Josep Carner, Pg. Agustí Font i Rbla. Just Marlés. En un perímetre de 2,77 km2.

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
Arreu d’Europa s’està implementant una àmplia gamma d’actuacions per tal de resoldre les
disfuncions urbanes provocades pel model de mobilitat vigent. Algunes de les estratègies més
comunes són la restricció a vehicles més contaminants, els peatges de congestió, les implementacions
de carril bus i vies pedalables, les regulacions d’aparcament, la gestió sostenible de la distribució
urbana de mercaderies o les pacificacions viàries.
Aquesta proposta va en sintonia amb les mesures proposades per l’AMB en les Zones de Baixes
Emissions. El objectiu principal és reduir el ús del vehicle privat , utilitzar una mobilitat més sostenible
i neta i millorar la qualitat de l’aire. Els àmbits més vulnerables esdevenen com a zona de limitació
de l’àrea amb caire més local, com podrien ser les emissions d’equipaments educatius.
Es planteja implantar a Lloret una Zona de Baixes Emissions es redueixi el trànsit de pas i la circulació
pel centre del municipi.
Al mateix temps, l’Ajuntament de Lloret de Mar participarà del grup de treball “Problemes de Mobilitat
en destí”, constituït en el mar de l’Associació de Municipis Turístics de Sol i Platja (AMT) i que té per
objectiu treballar de forma conjunta per a resoldre la problemàtica relacionada amb la mobilitat dels
municipis que reben un gran nombre de visitants cada any.

ACTUACIONS:
En primer lloc, es proposa realitzar un estudi exhaustiu per tal d’analitzar els beneficis que s’obtindria
en la zona la implantació de la ZBE.

Es proposa que l’horari de restricció de la circulació és de 8 a 20h durant tots els dies de l’any.
UACIONS:

Actuacions previstes:


Suport en el desplegament de ZBE Locals i de la millora de l’entorn dels equipaments
vulnerables (educatius i sanitaris) amb trànsit intens



Regulació i tarificació específica per a l’estacionament ( els vehicles que no tinguin etiqueta o
que contaminin més tindran una tarificació major).



Elaboració d’un catàleg tècnic de senyalització i marques viàries de ZBE.



Limitació d’accés dels vehicles més contaminants en un àmbit d’actuació i control de l’actuació
mitjançant lectura de matrícules (amb càmeres).

Prioritat:

☑

Alta

☐

Mitjana

☐

Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret, Policia Local, DGT, AMT

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)
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FITXES DE LES ACTUACIONS PRINCIPALS DE
LLORET DE MAR.
BICICLETES: B.
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ACTUACIONS:

CODI:

GENER 2020

B3.1.1
LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:

B1. AUGMENTAR L’ÚS DE LA BICICLETA COM A TRANSPORT HABITUAL,
MANTENINT I MILLORANT LES INFRAESTRUCTURES, INCREMENTANT LA
MOBILITAT I SEGURETAT EN BICICLETA.

Per tal de potenciar la mobilitat en bicicleta cal disposar d’una xarxa continua que permeti els
desplaçaments per la ciutat i la connexió amb els principals centres atractors amb seguretat.
És important establir unes directrius de disseny, d’aplicació a qualsevol nova actuació que es
desenvolupi i a tenir en compte quant la intensitat de bicicletes circulant per la ciutat augmenti. A
continuació s’indica la proposta de criteris de disseny plantejada:
A la xarxa bàsica de vehicles:


NOM DE LA PROPOSTA:

Els carrils pedalables es situaran a la calçada, segregats i unidireccionals, per tal de donar les
màximes condicions de seguretat a la bicicleta.

DEFINICIÓ D’UNA XARXA DE CARRILS I ITINERARIS EN BICICLETA COHERENT, CONNEXE
I CÒMODE, QUE PERMETI ARRIBAR FINS AL LITORAL I CIRCULAR ORDENADAMENT SENSE
ITERFERÈNCIES AMB LA RESTA DE MODES DE TRANSPORT.



Quant no sigui possible garantir carrils segregats unidireccionals, seran bidireccionals.



Per a evitar conflictes amb els vianants a les voreres, es podrà plantejar un carril bici a la

MUNICIPI:

calçada en sentit contrari al de la circulació de vehicles, sempre que es donin les condicions

LLORET DE MAR

de seguretat adequades.

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:



Al municipi de Lloret de Mar es troba una gran mancança en l’oferta d’infraestructures ciclistes, donat
que bona part dels carrils bicis que existeixen són inconnexos.

Les vies que no pertanyen a la xarxa bàsica de vehicles seran Zona 30 o velocitat 30 i, al centre, es
planteja una zona a 20km/h. En elles la bicicleta podrà circular amb comoditat i seguretat, coexistint
amb el vehicle motoritzat.

L’objectiu de la proposta rau en avançar en una estratègia de augmentar les
infraestructures ciclistes.


Crear una xarxa connexa d’itineraris en bici que articuli el territori tant longitudinal com
transversalment.



Garantir la connectivitat en bicicleta, sense friccions amb la resta de modes de transport
(vianants i vehicles de mobilitat personal).

Només a les zones industrials es recomana la implantació de voreres-bici.

En definitiva, la síntesis d’aquests criteris és:


Quan coincideix amb Zona 30, la bici compartirà l’espai de la calçada amb el vehicle privat.



A les vies bàsiques del vehicle motoritzat caldrà segregar l’espai, com a mínim, a les de primer
nivell.



A les zones industrials de fora del nucli, la bicicleta haurà de circular per la vorera.



Promoure els desplaçaments en bicicleta.



Millorar la qualitat urbana de la ciutat i convidar als residents i visitants a desplaçar-se en
bicicleta.



Auditoria dels carrils existents



Garantir la seguretat en els desplaçaments.



Projecte de connexió dels carrils existents



Proposta d’ampliació de la xarxa amb especial atenció a:

Es realitzaran les següents accions:

Es proposa seguir el Manual per al Disseny de Vies Ciclistes de Catalunya (DPTOP), en concret les
amplades recomanables, que es resumeixen a continuació:
Amplada
recomanable (m)

o

Projecte de pressupostos Participats del Rieral.

o

Connexió amb carril bici fins als Pg Agustí Font i Camprodon i Arrieta.

Carril bici protegit bidireccional en zona
interurbana

3,00

o

Connexió Rieral – Molí – Can Sabata – Nucli antic

Carril bici protegit bidireccional en zona
urbana

2,50

o

Connexió Fenals – Nucli Antic

o

Connexió Fenals – Rieral

Tipus

Carril bici protegit monodireccional en
zona urbana

1,75

Carril bici monodireccional en zona
urbana

2,00

Vorera bici bidireccional

2,25

Vorera bici monodireccional

1,75
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XARXA DE BICICLETES PROPOSADA

Prioritat:

☑

Alta

☐

Mitjana

☐

Baixa

Agents implicats:

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)
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CODI:

B3.1.2

GENER 2020

Xarxa proposada

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
B1. AUGMENTAR L’ÚS DE LA BICICLETA COM A TRANSPORT HABITUAL,
MANTENINT I MILLORANT LES INFRAESTRUCTURES, INCREMENTANT LA
MOBILITAT I SEGURETAT EN BICICLETA.
NOM DE LA PROPOSTA:
DEFINICIÓ, ADEQUACIÓ I SENYALITZACIÓ DELS ITINERARIS INTERURBANS QUE
CONNECTEN LA CIUTAT AMB ELS MUNICIPIS VEÏNS. REQUERIR LA CREACIÓ D’UN CARRIL
BICI QUE CONNECTI AMB LA CIUTAT DE BLANES( SUPORT DEL CONSORCI VIES VERDES DE
GIRONA).
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:

Per a definir l’oferta s’ha considerat, en primer lloc, el tancament de la xarxa actual, connectant els
itineraris discontinus tal com es detalla a la diagnosi. Val a dir que s’ha analitzat la proposta realitzada
al PMUS anterior, donat que ja cobria els principals punts generadors i atractors de viatges. En segon
lloc, s’ha tingut en compte el pla de zones 30 exposat al capítol del vehicle privat.
Aquestes zones permeten compartir la calçada sense desenvolupar oferta específica i, alhora,
incrementar substancialment l’oferta al nucli urbà. En tercer lloc, s’han connectat les zones exteriors
mitjançant una xarxa específica, ja que es tracta de zones no urbanes on la circulació de les bicicletes
ha de realitzar-se en bones condicions de seguretat i comoditat. Per últim, es resolen els punts
conflictius detectats a l’oferta actual.
Per a resoldre la problemàtica de la xarxa actual i les deficiències en les connexions, a les vies
interurbanes es planteja fora de la calçada (vorera bici o eix cívic), mentre que a les vies urbanes
s’han plantejat diferents tipus en funció de cada via i de la realitat actual:

ACTUACIONS:
A continuació es detallen les actuacions proposades.



Carril bici



Vorera bici



Camins



Exclusiva/prioritat per a vianants



Calçada compartida: zona 30 o vies amb limitació a 30 km/h, segons es detalla a les propostes
per al vehicle privat

En relació a la connectivitat exterior, es reflecteixen les connexions indicades al PdM de les
Comarques Gironines a través de la Ctra. GI-682 (Blanes i Tossa). Es planteja un carril bici
segregat que caldrà analitzar prèviament per tal de determinar el seu traçat. D’altra banda,
es planteja la connexió del centre amb les urbanitzacions del nord (fins a Mas Romeu) amb
un carril bici segregat a la Ctra. C-63 o paral·lel a aquesta via, a través de la zona no
urbanitzada, en funció de les possibilitats. Fins al Condado de Jaruco es proposa la connexió
des d’aquesta via a través del c. Joan Miró, reduint l’amplada dels carrils de circulació, excepte
el tram del polígon industrial, on caldrà implantar una vorera-bici per seguretat.
En relació a la connectivitat interior, es proposa finalitzar la xarxa proposada al PMUS de 2010,
però integrant a les zones del Casc Antic i Fenals una zona 30 a les vies no bàsiques per a vehicles,
per tal de què la bicicleta pugui circular de forma segura per totes les vies sense necessitat de tenir
un espai segregat. Convé recordar que la circulació de bicicletes per la calçada ajuda a pacificar el
trànsit.
Per portar a terme la implantació d’aquesta xarxa serà necessari, en molts casos, eliminar un dels
cordons d’aparcament de la via.
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Rutes actuals a les Vies Verdes de Girona

Prioritat:

☑

Alta

☐

Mitjana

☐

Baixa

Agents implicats:
Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona, Ajuntament de Lloret de Mar, Consorci de vies Verdes
de Girona, Ajuntament de Blanes, Ajuntament de Vidreres

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)
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CODI:

B3.1.3

GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
B1. AUGMENTAR L’ÚS DE LA BICICLETA COM A TRANSPORT HABITUAL,
MANTENINT I MILLORANT LES INFRAESTRUCTURES, INCREMENTANT LA
MOBILITAT I SEGURETAT EN BICICLETA.
NOM DE LA PROPOSTA:
CREACIÓ I SENYALITZACIÓ D’ITINERARIS PREFERENTS PER A LA UTILITZACIÓ DE
BICICLETES.

A aquesta xarxa caldrà garantir una senyalització dels principals itineraris, haurà de ser suficientment
ample i visible pels usuaris i, sempre que sigui possible, els ciclistes disposaran de prioritat a les
cruïlles. També, donat que es tracta de la xarxa bàsica de vehicles, haurà de tenir un color especial,
fet que ajudarà a que els conductors puguin identificar-los i reduir la velocitat. Així, la xarxa haurà
d’estar específicament senyalitzada.

Prioritat:
☐

Alta

☐

Mitjana

☑

Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret de Mar, Policia Local

MUNICIPI:

Calendari d’implantació estimat:

LLORET DE MAR

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
El municipi de Lloret de Mar atreu sobretot a l’estiu un gran volum de turistes i residents que poden
optar per moure’s en bicicleta. Degut als canvis soferts al municipis, sobretot a la part central, per
moltes vies poden accedir les bicicletes i per tant, aquest situació pot provocar conflictes amb altres
modes des transport. Aquesta proposta vol millorar la convivència entre mitjans de transport,
mitjançant la creació i senyalització d’itineraris d’ús per a bicicletes.
Aquesta mesura va en línia en la resolució de diferents problemàtiques:


Reduir la conflictivitat entre vianants i bicicletes



Garantir la seguretat en els desplaçaments de vianants i ciclistes.



Garantir la connectivitat en bicicleta, sense friccions amb la resta de modes de transport
(vianants i vehicles de mobilitat personal).



Crear una xarxa connexa d’itineraris en bici que articuli el territori tant longitudinal com
transversalment.



Promoure els desplaçaments en bicicleta.



Millorar la qualitat urbana de la ciutat i convidar als residents i visitants a desplaçar-se en
bicicleta.

ACTUACIONS:
De tota la xarxa ciclista proposada, sens dubte hi ha itineraris que presenten un potencial molt
elevat d’ús de la bicicleta: es tracta de les connexions amb més demanda de mobilitat, ja sigui en
mobilitat no motoritzada o en vehicle privat.
Aquesta xarxa connecta les zones del Casc Antic, Fenals, Blanes, Rieral i Molí, a través de les
següents vies:


Itinerari perimetral al Casc Antic: GI-682, Av. Pau Casals, Passeig Marítim i Av. Just Marlès



Fenals i Blanes: GI-682



Nord del centre: C-63 i Av. del Rieral
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CODI:

B3.2.1

Prioritat:
GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
B2. AUGMENTAR L’ÚS DE LA BICICLETA COM A TRANSPORT HABITUAL,
MANTENINT I MILLORANT LES INFRAESTRUCTURES, POTENCIANT LA BICICLETA
ELÈCTRICA
NOM DE LA PROPOSTA:

☐

Alta

☑ Mitjana

☐

Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret de Mar, Associació de comerciants, Diputació de Girona.

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)

FOMENT DE LA BICICLETA A PEDALS I RECOLZAMENT ELÈCTRIC. ESTUDIAR LA VIABILITAT
D’UN PLA D’INCENTIUS A LA COMPRA DE BICICS EN CORDINACIÓ AMB ELS BOTIGUERS
DEL POBLE.
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
Lloret de Mar, disposa d’una gran part de població que resideix a les urbanitzacions dispersades pel
territori, les quals poden tenir una orografia amb més pendent que no els permet utilitzar la bicicleta
amb freqüència. Amb la creació i la connexió dels diferents itineraris proposats en propostes
anteriors, l’objectiu principal és facilitar i promoure els desplaçaments amb aquest mode
de transport. Per aquest motiu i per tal d’ampliar el seu ús, es creu convenient fomentar la
bicicleta a pedals i elèctrica a través de subvencions en la compra d’aquestes.
Hi ha altres municipis que estan portant a terme aquesta iniciativa. Un cas de bona pràctica és l’AMB
de Barcelona, la qual realitza subvencions periòdiques per la compra d’aquests tipus de vehicles.
ACTUACIONS:


Es proposa realitzar un estudi de viabilitat per implantar un sistema de compra
subvencionat de bicicletes, degut a que el seu preu és elevat.



L’Ajuntament i els propis comerciants realitzarien un conveni de col·laboració per pactar un
descompte per atraure als nous usuaris.
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.

CODI:

GENER 2020

B3.3.1

En total, es proposen 14 nous punts d’aparcament.

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
B2. AUGMENTAR L’ÚS DE LA BICICLETA COM A TRANSPORT HABITUAL,
MANTENINT I MILLORANT LES INFRAESTRUCTURES I MILLORAR L’APARCAMENT
I LES CONNEXIONS.
NOM DE LA PROPOSTA:
PLA DE CREACIÓ D’APARCAMENT PER BICICLETES ALS EQUIPAMENTS QUE NO EN
DISPOSEN, ALS EIXOS TERCIARIS, LES PLATGES I LES ZONES
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
Degut al augment de bicicletes sobretot en època estival al municipi i a les noves mesures per atraure
més usuaris es fa necessari augmentar la superfície destinada a l’aparcament de bicicletes,
especialment en aquelles ubicades als centres generadors de mobilitat com a equipaments, escoles,
centres sanitaris, la piscina municipal o bé l’estació d’autobusos per fomentar la intermodalitat.

Aparcaments futurs i xarxa ciclable.

ACTUACIONS:

Es creu convenient que l’àrea de mobilitat de l’Ajuntament pugui incrementar els aparcaments a
mesura que vagi augmentant la oferta a les zones que cregui més convenients.

A mesura que s’ampliï l’oferta de vies pedalables, d’acord amb la proposta, caldrà implantar
aparcaments almenys als principals centres atractors de viatges. A més, es planteja dotar d’un
aparcament addicional als actuals al Pg. Marítim, als eixos terciaris, a les zones industrials i a les zones
comercials.

Per últim, es proposa implantar al municipi el projecte “Edificis Amics de la Bicicleta”, de forma similar
al que s’està implantant a altres municipis. Es tracta d’un projecte en el quals els edificis poden obtenir
un certificat (aprovat per l’Ajuntament) si reuneixen unes condicions mínimes d’accessibilitat per a
aquest mitjà de transport.
A Barcelona s’ha implantat aquest projecte. Els requisits del segell "Edifici Amic de la BICI" o Bike
Friendly Building, fan referència a:


Accessibilitat en bicicleta fins a l'edifici municipal



Aparcaments interiors per a bicicletes



Aparcaments exteriors per a bicicletes



Senyalització sobre l'accés en bicicleta a l'edifici



Serveis complementaris per al ciclista



Polítiques de promoció de la bicicleta a la feina

Prioritat:

☑

Alta

☐

Mitjana

☐

Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret de Mar.
Aparcaments per a bicicletes actuals

Calendari d’implantació estimat:
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Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)
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FITXES DE LES ACTUACIONS PRINCIPALS DE
LLORET DE MAR.
TRANSPORT PÚBLIC: TP.
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CODI:

TP.4.1.1


GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:

Per el servei a demanda es tindrà en compte:

TP.1 PROMOURE UN TRANSPORT COL·LECTIU , PÚBLIC I PRIVAT, DE QUALITAT I
COMPETITIU RESPECTE AL VEHICLE PRIVAT. INCREMENTAR LA MOBILITAT EN
TRANSPORT PÚBLIC.
NOM DE LA PROPOSTA:
ESTUDI DE MODIFICACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC INTERN, RECORREGUT,
PARADES... SENSE INCREMENTAR EL COST ACTUAL DEL SERVEI I INCORPORANT UN
SERVEI SOCIAL A LA DEMANDA DE PERSONES AMB NECESSITATS ESPECIALS ALS BARRIS.

Reordenació de les línies per tal que siguin més eficients sense augmentar el seu cos:
Transformació del servei fix de la L2.



Zones que es troben allunyades del centre i necessiten el T. Privat per moure’s.



Zona amb una baixa densitat de població



Demanda actual molt reduïda o concentrada en el temps.



Una vegada escollides les zones que es desitja cobrir, s’haurà d’implementar un sistema de
parada virtual, a través d’un aplicació.

L’estudi haurà d’incorporar l’augment de l’oferta durant l’estiu, per tal de captar la demanda potencial
de totes les temporades.

MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
Com es desprèn de la diagnosi, la utilització del transport públic a Lloret és encara reduïda, per tant,
presenta un elevat potencial de millora. Així, el transport públic es configura com una alternativa al
vehicle privat especialment en recorreguts de mitja i llarga distància. En el cas de Lloret es tracta de
connectar el centre, les zones perifèriques i les principals destinacions interurbanes, especialment
aquelles que concentren un elevat nombre de viatges realitzats en vehicle privat, donat que el
transport públic regular, perquè resulti eficient, necessita una demanda suficient.
Es proposa la realització d’un estudi de modificació del servei actual que optimitzi els recursos actuals,
reordenant-lo per tal d’aconseguir línies més eficients, a priori sense augmentar el seu cost.
L’objectiu principal de l’estudi haurà de contenir les següents millores:


Xarxa fàcil de lectura per al ciutadà.



Adaptació i transformació del recorregut d’algunes línies si s’escau.



Millora de les parades



Augmentar els intervals de pas en les zones més sol·licitades.



Augmentar la cobertura, accessibilitat i connectivitat.

Agents implicats:



Augmentar la velocitat comercial a partir de mesures selectives ( priorització semafòrica, carril
bus)

Ajuntament de Lloret de Mar



Accés universal, amb adaptació de busos i parades per a persones amb diversitat funcional.

Calendari d’implantació estimat:



Millora la cobertura de les urbanitzacions o zones més disperses facilitant la parada a través
parades virtuals utilitzant APP o antenes.

Fase 1 (2020-2022)



Tenir en compte la demanda durant els mesos estivals.

Prioritat:
☐

Alta

☐

Mitjana

Fase 2 (2023-2024)

☑ Baixa

Fase 3 (2025-2026)

ACTUACIONS
Per tal d’implementar les modificacions, cal realitzar les següents actuacions:


Estudiar la modificació del servei optimitzant dels recursos actuals.



Estudiar la viabilitat d’incrementar l’oferta actual per arribar a tots els barris del municipi:
Roca Grossa
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Agents implicats:

CODI:
TP.4.1.2

GENER 2020

Ajuntament de Lloret, Direcció de Transports de la Generalitat, ATM Girona, Operador del servei de
bus urbà

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:

Calendari d’implantació estimat:

TP.1 PROMOURE UN TRANSPORT COL·LECTIU , PÚBLIC I PRIVAT, DE QUALITAT I
COMPETITIU RESPECTE AL VEHICLE PRIVAT. INCREMENTAR LA MOBILITAT EN
TRANSPORT PÚBLIC.

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)

NOM DE LA PROPOSTA:
ESTUDIAR UN NOU SISTEMA TARIFARI, AMB NOUS ABONAMENTS TURÍSTICS T-DIA I UNA
MILLOR DEFINICIÓ DEL SISTEMA D’ABONAMENTS.
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
A l’any es realitzen aproximadament 273.700 viatges anuals amb bus urbà tenint en compte residents
i visitants. La mitjana diària varia molt, degut a que el mes de maig es registren al voltant de 856
viatges al dia, mentre que al mes d’agost, s’acumulen al voltant de 1.450 validacions.
Les dades de l’enquesta de mobilitat ( extrapolades del 2010) mostren que es realitzen 6.207 viatges
en transport públic, les quals 998 són internes i 5.209 són de connexió. No es disposa de tota la
demanda interurbana, encara que tot indica que es produirien al voltant de 5.200 viatges diàries.
El tipus de bitllet més utilitzat és el senzill un 46%, deduint que la major part dels usuaris l’utilitzen
de forma esporàdica. A prop del 32% fan servir la targeta de jubilats.
L’objectiu d’aquesta proposta es realitzar un estudi específic tarifari que contempli
abonaments turístics (T-dia) i promocions associades al comerç Local, en col·laboració amb
l’Associació de Comerciants i de Bars i Restaurants de Lloret amb el propòsit de promoure
el servei de transport urbà durant l’estiu, aprofitant l’elevada demanda existent.

ACTUACIONS
A continuació es defineixen les actuacions a seguir:


Realitzar un estudi de viabilitat per la implantació dels nous abonaments turístics a través de
la T-dia.
o

La T-dia està pensada per realitzar viatges il·limitats durant un dia sencer.

Estudiar l’impacte econòmic que tindria la integració tarifària amb l’ATM de Girona

Prioritat:
☐

Alta

☑ Mitjana

☐

Baixa
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CODI:
TP.4.1.3

GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
TP.1 PROMOURE UN TRANSPORT COL·LECTIU , PÚBLIC I PRIVAT, DE QUALITAT I
COMPETITIU RESPECTE AL VEHICLE PRIVAT. INCREMENTAR LA MOBILITAT EN
TRANSPORT PÚBLIC.
NOM DE LA PROPOSTA:
OBRIR UN SERVEI DE PROMOCIÓ DE TRANSPORT PÚBLIC AMB EL REPARTIMENT DE
TARGETES DE TRANSPORT GRATUÏTES PER COL·LECTIUS DESFAVORITS.
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
Amb aquesta proposta es pretén seguir fomentant el transport públic accessible i universal, repartint
targetes gratuïtes als col·lectius desfavorits i realitzant una promoció activa dels serveis existents.
El transport públic és un dels grans oblidats pel màrqueting. Es realitzen molt poques campanyes
sobre aquest mitjà de transport i sovint són poc atractives. En general es limiten als períodes
d’implantació de canvis.
Són molts els desplaçaments que cal fer en transport públic si volem reduir l’ús del vehicle privat,
per tant, cal potenciar-lo mitjançant campanyes de promoció periòdiques que ajudin a captar nous
usuaris. A aquest objectiu contribueix el repartiment de targetes gratuïtes als col·lectius desfavorits.

Exemples de campanyes promocionals.

Prioritat:
☐

Alta

☑ Mitjana

☐

Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret, Operador del servei.

Calendari d’implantació estimat:
ACTUACIONS:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)

Per portar a terme aquesta proposta s’han de realitzar les següents accions:


Estudiar quants usuaris poden necessitar els serveis gratuïts.



Redacció d’un protocol per part del departament de Benestar i família



Promoció activa del nou servei a través de campanyes periòdiques que ajudin a transmetre
aquest servei a la població.



Creació d’una APP que informi de les ofertes i promocions.



Adaptació de la pàgina web del servei de bus i de l’Ajuntament de Lloret per informar dels
nous serveis.

Es recomana que les targetes gratuïtes no siguin de llarga durada ni permanents, ja que el transport
públic és un servei que cal percebre com a tal per l’usuari, però si es poden repartir bitllets senzills
gratuïts o abonaments de 10 viatges entre aquests usuaris.
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CODI:
TP.4.2.1

GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
TP.2 PROMOURE UN TRANSPORT COL·LECTIU , PÚBLIC I PRIVAT, DE QUALITAT I
COMPETITIU RESPECTE AL VEHICLE PRIVAT. MILLORAR LA XARXA DE BUS:
COBERTURA, CONNECTIVITAT I VELOCITAT.
NOM DE LA PROPOSTA:
MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT A LES PARADES DE TRANSPORT PÚBLIC DE LA VILA. PLA
D’ACCESIBILTIAT INCLOENT LES PARADES I ESTACIONS DE TRANSPORT PÚBLIC.
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
Exemples informació parades.

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
Tal i com s’han mencionat en propostes anteriors de la mobilitat a peu, es planteja ampliar el Pla
d’Accessibilitat del municipi al conjunt del servei de transport públic.
Es considera que els elements bàsics que han de disposar totes les parades són els següents: nom
de parada, codi i tira horària. Si, a més, la parada disposa de marquesina, aquesta haurà d’incorporar
un plànol de tota la xarxa de transport públic.
D’altra banda s’hauran de solucionar tots els punts conflictius relacionats amb l’accessibilitat i
mobilitat.

Prioritat:

☑

Alta

☐

Mitjana

☐

Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret de Mar.

Calendari d’implantació estimat:
ACTUACIONS

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)

Es proposen les següents actuacions:


Realitzar un inventari de reserves de bus per solucionar els punts conflictius: Repintant les
reserves de bus que es troben desgastades i eliminant obstacles a els parades.



Inventariar totes les parades per saber si es troben obstacles que impedeixin el correcte
funcionament.



Observar els conflictes provocats per la manca d’accessibilitat: conflictes d’accessibilitat del
vehicle o de passatgers, indisciplina a les parades...



Millorar demanda a partir de centralitzar les parades( on circulin més de 2 parades).



Millorar la informació de les parades: Incorporació d’un plànol amb totes les línies a les
marquesines i pals. Incorporació de senyalització dinàmica ( panells d’informació a l’usuari)
en aquells punts que es pot realitzar transbordament.



També es proposa implantar plataformes a les parades prioritàries per demanda i nombre
de línies, i quan la plataforma sigui realment necessària per millorar l’accessibilitat dels
vehicles.

A nivell específic es realitzaran les accions següents:


Accés del bus a la zona de Pinares.



Implantació de la marquesina a la parada de l’Ajuntament (pendent informe favorable de
Costes)



Creació de la plataforma de bus a Costa Carbonell.
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Fase 1 (2020-2022)

CODI:
TP.4.2.2

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)

GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
TP.2 PROMOURE UN TRANSPORT COL·LECTIU , PÚBLIC I PRIVAT, DE QUALITAT I
COMPETITIU RESPECTE AL VEHICLE PRIVAT. MILLORAR LA XARXA DE BUS:
COBERTURA, CONNECTIVITAT I VELOCITAT.
NOM DE LA PROPOSTA:
DESENVOLUPAR ACCIONS DE MILLORA
DETERMINADES INTERSECCIONS.

DE

LA

PRIOTITAT

DE

L’AUTOBÚS

EN

MUNICIPI:
LLORET DE MAR.
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
La morfologia del municipi, separat en diferents nuclis, i la dispersió de la població, fan que el servei
de bus urbà tingui un ús molt reduït (entorn a l’1% de la mobilitat interna). En canvi, la mobilitat
externa obté un major ús del transport públic, donada la concentració de viatges cap a Blanes, la
qual connecta amb la xarxa de ferrocarril.
Al hivern no existeixen problemes de congestió, però durant l’estiu es dificulta la correcta circulació,
per problemes de saturació i per vehicles mal estacionats.
Al PMUS de 2010 ja es plantejava dotar algunes vies de carril bus per tal de facilitar i donar prioritat
aquest mode de transport per sobre del vehicle privat. La implantació de nous carrils bus, faciliten la
circulació d’aquests i poden reduir la velocitat comercial actual, fomentant un mode de transport més
sostenible i potenciant el ús per ser més competent i ràpid que altres modes de transport.
L’objectiu principal és donar prioritat al autobús en determinats punts del municipi per
agilitzar el seu recorregut i evitar embussos.
ACTUACIONS:
Es proposa les següents actuacions:


Fer seguiment de la proposta de carril bus Blanes – Lloret per estudiar la viabilitat de donar
continuïtat al mateix implantant un carril bus a l’Av Blanes (entre Fenals i Just Marlés)



Millorar diverses interseccions a través de la priorització semafòrica o d’altres mesures:
o

Incorporació Avinguda Blanes des de Costa Carbonell.

o

Cruïlla Canonge Domènech amb Av Amèrica.

o

Sortida Estació busos amb Avinguda Just Marlés

o

Encotxament/desencotxament parada “Costa Carbonell/Francesc Cambó”

Prioritat:
☐

Alta

☐

Mitjana

☑ Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret de Mar, Generalitat de Catalunya

Calendari d’implantació estimat:
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CODI:
TP.4.3.1

GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
TP.3 PROMOURE UN TRANSPORT COL·LECTIU , PÚBLIC I PRIVAT, DE QUALITAT I
COMPETITIU RESPECTE AL VEHICLE PRIVAT. ORDENAR EL TRANSPORT
COL·LECTIU DELS NOSTRES VISITANTS I TURISTES.
NOM DE LA PROPOSTA:
REDACTAR UN PLA INTEGRAL DE REGULACIÓ DE L’ENCOTXAMENT I DESENCOTXAMENT DE
TURISTES A LLORET DE MAR.

Prioritat:

☑

Alta

☐

Mitjana

☐

Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret, Policia Local, Gremi d’Hotelers.

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)

MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
El municipi de Lloret, durant els mesos estivals acull una gran quantitat de turistes, els quals es
mouen en transport discrecional, el que és molt positiu per a la sostenibilitat del sistema. No obstant,
també suposa un punt conflictiu al qual cal donar solució per millorar la qualitat de vida dels ciutadans
i visitants.
Per tal de millorar la mobilitat interna del municipi, es planteja la creació d’un pla integral que
reguli l’estacionament d’aquests vehicles durant l’encotxament i desencotxament, degut a
que són vehicles que ocupen un espai considerable a la via.
Actualment, tal i com es mostra en la diagnosi no existeix cap tipus de regulació i provoca problemes
en la xarxa viària durant l’estiu. Així, cal gestionar els itineraris d’accés, els espais de parada per
encotxar i desencotxar i aparcaments de llarga durada fora de l’anella central.
ACTUACIONS:
Per portar a terme el pla, es proposa:



Identificar els hotels i resta d’establiments que necessiten encotxar i desencotxar visitants
al llarg de l’any, tant en temporada alta com baixa.



Establir unes rutes d’accés (entrada i sortida) i unes parades específiques, que poden ser
per a un o més hotels en funció de la seva localització. La circulació i parades es realitzaran
preferentment a la xarxa bàsica de vehicles, que és la que presenta millors condicions de
circulació per als vehicles de grans dimensions.



Informar a tots els establiments per tal que indiquin a les companyies de transport que els
serveixen de les rutes que han de seguir i les parades que han d’utilitzar.



Informar dels espais d’aparcament de llarga durada per als autocars, un cop hagin realitzat
les tasques d’encotxament o desencotxament.



Sensoritzar les places d’encontxament i desencotxament per tal de poder informar de la
disponibilitat de les mateixes en temps real (projecte Lloret Smart Destination)



Aquesta actuació sens dubte contribuirà a disminuir les emissions al medi ambient al cor
de la ciutat.
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CODI:
TP.4.3.2

GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
TP.3 PROMOURE UN TRANSPORT COL·LECTIU , PÚBLIC I PRIVAT, DE QUALITAT I
COMPETITIU RESPECTE AL VEHICLE PRIVAT. ORDENAR EL TRANSPORT
COL·LECTIU DELS NOSTRES VISITANTS I TURISTES.
NOM DE LA PROPOSTA:
PROMOCIÓ DE LA MOBILITAT TURÍSTICA A TRAVÉS DE LA CONCESSIÓ DEL TRENET
TURÍSTIC.
MUNICIPI:
LLORET DE MAR

Prioritat:
☐

Alta

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:

Agents implicats:

La mobilitat és molt diferent durant l’estiu i durant l’hivern. Així, durant el mes de gener s’obté la
mobilitat més reduïda, amb una mitjana de 138.700 viatges/dia, mentre que al mes d’agost aquest
valor puja fins a 251.200 viatges/dia. En conjunt, es calculen uns 67,2 milions de viatges anuals
realitzats a Lloret de Mar.

Ajuntament de Lloret, AMTU

Es produeix una gran quantitat de desplaçaments de turistes al municipi. El trenet és una manera
per gaudir de la ciutat i conèixer d’una forma còmode el municipi.

☑ Mitjana

☐

Baixa

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)

L’objectiu d’aquesta proposta és:


Promocionar la utilització del trenet turístic per tal d’evitar l’ús d’altres modes més
contaminants així com les diferents combinacions per visitar la ciutat.

ACTUACIONS
Accions a emprendre:


Estudi econòmic de viabilitat per la licitació de la concessió de servei.



Incorporació de criteris ambientals en la licitació pel que fa al tipus de vehicle a utilitzar: híbrid
o elèctric



Signatura Conveni Associació de Municipis per al Transport Públic i la Mobilitat (AMTU)



Definició del servei:





Recorregut



Parades



Freqüències i horaris.



Tarifes

Amb la col·laboració de promoció turística, promocionar els avantatges per als turistes de la
utilització del trenet turístics per conèixer la ciutat a través d’una campanya de sensibilització
i de la repartició de tríptics des de l’oficina de turisme i dels hotels i apartaments.
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CODI:
TP.4.3.3

Prioritat:
GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
TP.3 PROMOURE UN TRANSPORT COL·LECTIU , PÚBLIC I PRIVAT, DE QUALITAT I
COMPETITIU RESPECTE AL VEHICLE PRIVAT. ORDENAR EL TRANSPORT
COL·LECTIU DELS NOSTRES VISITANTS I TURISTES.
NOM DE LA PROPOSTA:

☐

Alta

☑ Mitjana

☐

Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret de Mar, Policia Local, Gremi d’hotelers, Empreses de transport discrecional.

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)

CERCAR ESPAIS PER APARCAMENT DE ROTACIÓ D’AUTOCARS.
MUNICIPI:
LLORET DE MAR.
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
Per tal de disminuir el efecte que produeix sobretot durant els mesos estivals la circulació d’autocars
turístics per l’interior del municipi i millorar la ordenació del territori i la qualitat de vida dels habitants
i turistes en qüestió de sorolls i contaminació es planteja la possibilitat d’habilitar espai
d’aparcament exclusius per autocar fora del nucli urbà.
Amb aquesta proposta es permetria el pas al municipi solament per realitzar l’encotxament i el
descontxament de passatgers i equipatges.
Així, els aparcaments seran de llarga estada i caldrà fer publicitat amb cartells a l’entrada al municipi,
a la web de l’Ajuntament i caldrà també que els hotels informin als conductors i companyies que els
serveixen.

ACTUACIONS:
Es proposa realitzar les següents accions:


Campanyes informatives sobre el canvi de regulació d’autocars a l’interior del municipi on
assisteixi el gremi d’hotels i apartaments, per poder informar a les diferents companyies sobre
el nou ús.



Sessions informatives per explicar el canvi.



Informar mitjançant senyalització vertical i informativa d’on es situaran aquests aparcament
dissuasoris.



Sensoritzar les places d’encontxament i desencotxament per tal de poder informar de la
disponibilitat de les mateixes en temps real (projecte Lloret Smart Destination)Impressió de
tríptics on es localitzen plànol de la seva ubicació.



Actualització de la pàgina web de l’Ajuntament i dels hotels informant del canvi.

Algunes de les zones on es podrien implantar aquests espais són:


Aparcament de Fenals: ampliació de capacitat.



Al polígon industrial



Av. de les Alegries

Aquests espais hauran de disposar de barrera d’entrada i de tarifes de llarga durada.
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CODI:
TP.4.4.1

Prioritat:
GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
TP.4 PROMOURE UN TRANSPORT COL·LECTIU , PÚBLIC I PRIVAT, DE QUALITAT I
COMPETITIU RESPECTE AL VEHICLE PRIVAT. MILLORAR LA INFORMACIÓ A
L’USUARI I AL TRANSPORTISTA.
NOM DE LA PROPOSTA:

☐

Alta

☐

☑ Baixa

Mitjana

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret, Companyies de bus que operin al municipi

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)

INCORPORACIÓ D’INFORMACIÓ ESTÀTICA DE L’ESTRUCTURA DE LES LÍNIES, HORARIS,
CONNEXIONS AMB LA XARXA FERROVIÀRIA A LES PARADES I MARQUESINES.
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
En relació a la informació estàtica a les parades, es proposa incorporar un plànol de totes les
línies a les marquesines. A les parades amb pal es planteja la millora de la informació si
aquesta es troba en mal estat.
Així, com a directriu general, es considera que els elements bàsics que han de disposar totes les
parades són els següents: nom de parada, codi i tira horària. Si, a més, la parada disposa de
marquesina, aquesta haurà d’incorporar un plànol de tota la xarxa de transport públic (incloent
estació de ferrocarril).
Com s’ha mencionat a la proposta corresponent, a les principals parades de pujada també es proposa
incorporar una Pantalla d’Informació a l’Usuari, indicant les pròximes línies i el temps que manca fins
a la seva arribada.
ACTUACIONS:
Es proposen les següents actuacions:


Inventariar totes les parades per saber si es troben obstacles que impedeixin el correcte
funcionament i comprovar si disposen de marquesina, pal, i si contenen la informació
bàsica corresponent.



Millorar la informació de les parades: Incorporació d’un plànol amb totes les línies a les
marquesines i pals. Incorporació de senyalització dinàmica ( panells d’informació a
l’usuari) en aquells punts que es pot realitzar transbordament.



Per la manca de ferrocarril al municipi, es recomana incorporar la informació en forma de
plànol a les principals línies de bus, per potenciar els desplaçaments en transport públic.



En les parades més cèntriques es recomana la incorporació de panells variables.



S’haurà de realitzar un manteniment per tal de comprovar que totes contenen la informació
correcte.
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CODI:
TP.4.4.2

GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
TP.4 PROMOURE UN TRANSPORT COL·LECTIU , PÚBLIC I PRIVAT, DE QUALITAT I
COMPETITIU RESPECTE AL VEHICLE PRIVAT. MILLORAR LA INFORMACIÓ A
L’USUARI I AL TRANSPORTISTA.

Plànols de les línies

-

Informació sobre les parades per localitzar la més pròxima.

-

Connexions amb altres línies de transport públic ( sigui bus urbà, interurbà o rodalies).



Compra de bitllets on-line



Atenció al client on-line

NOM DE LA PROPOSTA:
INCORPORAR INFORMACIÓ AL USUARI A TRAVÉS D’SMARTPHONE.
MUNICIPI:
LLORET DE MAR.
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
Tal i com s’ha descrit en proposta anteriors, el municipi de Lloret realitza aproximadament 273.700
viatges anuals amb bus urbà tenint en compte residents i visitants. Aquesta xifra augmenta en els
mesos estivals quasi doblant els usuaris que l’utilitzen.
Amb els avenços tecnològics cada vegada és més important la informació que disposa el usuari per
utilitzar qualsevol mode de transport

Exemple APP Sagalès

Per tal de promoure el transport públic i millorar la informació sobre els horaris, freqüències,
incidències, entre altres, es proposa crear una aplicació per a telèfons intel·ligents (APP) i un SAE que
permeti conèixer el temps que manca per a l’arribada de l’autobús desitjat.
Per donar a conèixer l’APP s’haurà de portar a terme una campanya de comunicació per donar-la a
conèixer.
Aquest mateix contingut haurà d’estar disponible en futures aplicacions de mobilitat que es puguin
implementar (projecte Lloret Smart Destination).

ACTUACIONS:
Per tal de millorar l’APP del transport públic es proposa:


Pla de comunicació a la xarxa d'hotels, estacions intermodals, bus, per fomentar la mobilitat
dels seus clients amb el transport públic.

Exemple TMB pàgina web



Campanya informativa adreçada al turista per incidir en la decisió del seu mode de
desplaçament en transport públic.



Campanyes informatives i de comunicació per als residents, informant del funcionament de
l’aplicació i de les connexions que disposa per arribar a destinació.

Prioritat:



Difondre les bones pràctiques dutes a terme en l’àmbit de la mobilitat sostenible a la ciutat a
través de les campanyes.

☐



Contribuir al posicionament de la ciutat com a referent en qüestions de sostenibilitat

Agents implicats:



Incrementar el traspàs modal cap a modes més sostenibles.

Ajuntament de Lloret de Mar, empresa operadora del servei.

El contingut de l’APP es composarà dels següents punts:


Sistema d’ajuda a la explotació ( SAE):
-

Ofereix a temps real informació sobre la flota d’autobusos.

-

Informar als passatgers a temps real l’arribada estimada del bus.

Alta

☐

Mitjana

☑ Baixa

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)
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CODI:
TP.4.4.3

GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
TP.4 PROMOURE UN TRANSPORT COL·LECTIU , PÚBLIC I PRIVAT, DE QUALITAT I
COMPETITIU RESPECTE AL VEHICLE PRIVAT. MILLORAR LA INFORMACIÓ A
L’USUARI I AL TRANSPORTISTA.
NOM DE LA PROPOSTA:
CREAR UNA APP PER LA GESTIÓ DE PLAÇA LLIURE PELS AUTOCARS DELS HOTELS I
TURISTES DE LA CIUTAT.
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
De la diagnosi surt la preocupació per l’espai que és ocupat sobretot en època estival pels autocars i
la congestió que produeix l’arribava massiva d’aquests. L’objectiu d’aquesta proposa és la
creació d’una aplicació per a smartphone, així com la sensorització de places reservades
per encontxament i desencotxament, que permeti gestionar les places lliures d’aparcament
per a autocars.

Prioritat:

☑

Alta

☐

Mitjana

☐

Baixa

Agents implicats:
Per portar a terme l’APP es basarà al el projecte Smart Destination, el qual es defineix com a una
estratègia de desenvolupament econòmic local el qual aporta un gran creixement entorn al turisme
de natura, promovent zones protegides i parc, però a la vegada el concepte de destinació intel·ligent
de la ciutat i els seus serveis. Per tant, es basa en desenvolupament sostenible des de la vessant
ambiental, econòmica i sociocultural. L’objectiu principal és donar el màxim de qualitat a l’experiència
del visitant buscant a l’eficiència per ser més competitius i poder augmentar la seva rendibilitat, per
adaptar els productes i serveis per clients, gustos i als seus costums.

Ajuntament de Lloret de Mar

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)

ACTUACIONS:
Per tal de millorar el transport públic es proposa:


Inventariar totes les places d’aparcament disponibles per autocars per introduir-les
representades a l’APP, les quals prèviament hauran estat estudiades per tal de buscar les més
òptimes.



Introduir totes les dades a la plataforma per regular l’aparcament.



Sensoritzar cada plaça per conèixer la disponibilitat en temps real.



Realitzar una campanya de comunicació per donar a conèixer el projecte.



Fomentar els desplaçaments en modes de transport més sostenibles ( a peu, bici...)
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FITXES DE LES ACTUACIONS PRINCIPALS DE
LLORET DE MAR.
VEHICLE PRIVAT: VP.
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CODI:VP
5.1.1

GENER 2020

Així, s’ha definit la xarxa bàsica futura en base a l’actual, afegint-li les noves actuacions previstes
dins l’escenari a 6 anys.

ACTUACIONS:

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
VP1. FOMENTAR L’ÚS RACIONAL DEL VEHICLE PRIVAT, AMB L’APLICACIÓ DE
MESURES QUE FACILITIN EL TRASPÀS DE CIUTADANS A ALTRES MODES DE
TRANSPORT MÉS SOSTENIBLES, PROMOVENT LA INTERMODALITAT. OPTIMITZAR
EL FUNCIONAMENT DE LA XARXA.

Aquesta xarxa es correspon amb l’actual, tot i que el Pg. Marítim es transforma en via de
connexió, baixant de nivell:

NOM DE LA PROPOSTA:
APROVACIÓ DE LA XARXA BÀSICA DE CIRCULACIÓ (JERARQUIA VIÀRIA).
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
Per a definir la xarxa bàsica destinada al trànsit dels vehicles motoritzats s’ha seguit la classificació
realitzada al PMUS 2010, proposada per a l’escenari futur, si bé s’ha actualitzat la denominació de
les vies que la integren.
Es pot classificar a partir de diferents categories:


Accessos i vies interurbanes: Aquestes vies disposen d’una gran capacitat viària i una baixa
permeabilitat i són competència d’administracions diferents a la municipal. Representen el
3,7% de la classificació del tipus de via (10,15 km).



La xarxa bàsica la integren aquelles vies destinades fonamentalment a la circulació de
vehicles motoritzats; permet els desplaçaments de major longitud dins de la zona urbana,
unint sectors i assegurant la connectivitat entre la ciutat i la xarxa exterior. En general té
una estructura cel·lular connectant entre si el conjunt de nuclis que formen la ciutat.

A Lloret la xarxa bàsica està formada pels trams urbans de les vies interurbanes. Es divideix en xarxa
local de primer i de segon nivell:


El conjunt de la xarxa bàsica actual suma 43,78 km.



La xarxa bàsica de primer nivell( primària) està formada pels trams urbans de les vies
interurbanes i representa el 2% (5,42 km).



La xarxa bàsica de segon nivell ( secundària) tanca la xarxa de primer nivell la qual representa
el 14, 2% respecte tota la jerarquia.

Prioritat:
☐

Alta

☑ Mitjana

☐

Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret de Mar.

Amb l’objectiu de repartir l’espai entre tots els usuaris de la via cal definir la xarxa bàsica destinada
a la mobilitat motoritzada. Per això, s’estableix com a objectiu bàsic reduir l’espai viari de l’interior
de la ciutat, per tal de destinar-lo a altres usos, suprimir part del trànsit de pas que circula per
l’interior de la ciutat i adaptar l’espai a la demanda detectada. Convé assenyalar el projecte de la
ronda exterior al municipi, que farà reduir bona part de la demanda de les vies interurbanes al seu
pas per la zona urbanitzada.

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)

En aquest sentit, la majoria de la xarxa bàsica definida obté una intensitat de trànsit inferior als 5.000
veh./dia i sentit, fet que ajuda a ajustar l’espai destinat a aquest mitjà de transport.
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Fase 1 (2020-2022)

CODI:VP
5.1.2

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)

GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
VP1. FOMENTAR L’ÚS RACIONAL DEL VEHICLE PRIVAT, AMB L’APLICACIÓ DE
MESURES QUE FACILITIN EL TRASPÀS DE CIUTADANS A ALTRES MODES DE
TRANSPORT MÉS SOSTENIBLES, PROMOVENT LA INTERMODALITAT. OPTIMITZAR
EL FUNCIONAMENT DE LA XARXA.
NOM DE LA PROPOSTA:
DESENVOLUPAR UN PLA D’ORDENACIÓ DE LA MOBILITAT QUE REUDEIXI LA PRESÈNCIA
DE VEHICLES AL PASSEIG MARÍTIM
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
Tal com s’ha indicat a la diagnosi, aquesta via necessita una pacificació, donat que actualment es
produeixen friccions amb els vianants, tractant-se d’un dels punts amb més vianants del municipi.
Així, es proposa reduir la presència de vehicle privat integrar aquesta via dins del pla de pacificació
del centre i ampliar l’espai dels mitjans no motoritzats.

ACTUACIONS:
Es realitzaran les actuacions següents:


Per realitzar aquesta proposta s’ha considerat l’existència del aparcament públic Sa Caleta,
localitzat a l’est del Passeig. En aquest sentit, l’accés a aquest aparcament es pot realitzar pel
Passeig Marítim o bé per l’Av. Pau Casals, via bàsica del centre.



Es proposa definir un model de simulació del trànsit al municipi per estudiar l’impacte que
tindria establir mesures de reducció de circulació de vehicles: ja sigui amb limitació horària,
establiment d’únic al Pg. Marítim o d’altres.



Complementàriament, es proposa estudiar la viabilitat de suprimir les places d’aparcament
regulat del Passeig Agustí i Font i Camprodon i Arrieta i reubicar-les (allunyant-les del front
marítim), oferint una alternativa per a l’estacionament dels vehicles privats, donat que crea
expectatives de trobar plaça, generant trànsit d’agitació.



Tots els anàlisis han de contemplar la necessitat de trobar espais pels modes sostenibles,
especialment els que ara no hi tenen cabuda (com la bicicleta o els VMPs).

Prioritat:

☑

Alta

☐Mitjana

☐

Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret de Mar, Gremi Hotelers.

Calendari d’implantació estimat:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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A més, es proposa analitzar l’impacte que tindria pacificar les següents vies:

CODI:VP
5.1.3

GENER 2020



Avinguda Just Marlés: reducció secció útil



Av. Vidreres, on ja s’ha plantejat anteriorment el sentit únic fins a Sra. De Rossell



Av. Vidreres: entre Avinguda Ribalaigua i Avinguda Alegries: reducció secció



Carrer dels Mestres: sentit únic



Av. Puig de Castellet: sentit únic

NOM DE LA PROPOSTA:



Carrer Mas Arboç: sentit únic

CREACIÓ DE ZONES PACIFIADES DE LA XARXA NO BÀSICA DEL CENTRE URBÀ I ALS
CENTRES DELS NUCLIS URBANS. IMPLANTACIÓ DE SENTITS ÚNICS.



Av. Catalunya i Carrer de l’Aiguaviva: sentit únic (proposta veïnal)

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
VP1. FOMENTAR L’ÚS RACIONAL DEL VEHICLE PRIVAT, AMB L’APLICACIÓ DE
MESURES QUE FACILITIN EL TRASPÀS DE CIUTADANS A ALTRES MODES DE
TRANSPORT MÉS SOSTENIBLES, PROMOVENT LA INTERMODALITAT. OPTIMITZAR
EL FUNCIONAMENT DE LA XARXA.

MUNICIPI:
LLORET DE MAR

Prioritat:

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:

Alta

☑ Mitjana

La resta del viari no inclòs a la xarxa bàsica del centre que es localitzi en zona residencial i no s’hagi
definit com a prioritat de vianants, es proposa incloure-ho dins de zones 30. El plànol 6.4 mostra les
zones definides, un total de 2 dins dels 6 anys de vigència del PMUS, que es troben separades per
les vies definides com accessos o de primer nivell (les vies de segon nivell no delimiten les zones 30
perquè la velocitat màxima s’ha establert en aquesta velocitat).

☐

La implementació de zones 30 a les vies d’estar pretenen reduir la presència del vehicle privat,
augmentant així l’espai disponible per als modes de transport més sostenibles. La reducció de la
velocitat a 30 km/. augmenta també el benestar dels veïns (reducció de les emissions i dels sorolls,
menys accidents...).

Calendari d’implantació estimat:

☐

Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret de Mar, Policia Local

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)

ACTUACIONS:
Totes aquestes vies s’hauran de senyalitzar per tal d’alertar als conductors que entren en una zona
amb característiques especials. Convé assenyalar la diferència entre zona de màxim 30 km/h. (vies
bàsiques de nivell 2) i Zona 30, on es pretén reduir la presència del vehicle privat, i que disposarà de
característiques físiques especials.
Així, a més de la senyalització vertical, es reforçarà la senyalització amb marques viàries i altres
elements urbanístics que assegurin el compliment de la zona 30 com poden ser:


Portes d’entrada



Limitar el nombre d’accessos



Eliminar el trànsit de pas, implantant sentits concurrents



Reduir la velocitat de circulació amb elements físics si no s’aconsegueix amb la resta d’elements



Fomentar els espais per a vianants



Elevar alguna de les interseccions, etc.



És recomanable que per aquestes vies no circuli el transport públic amb vehicles de mides
estàndards (12 m o més).

La majoria de les vies són d’un únic sentit de circulació i les que disposen de doble sentit es proposa
convertir-les en sentit únic. En relació als sentits concurrents, que tenen per objectiu evitar els
desplaçaments de pas, convé mencionar que la majoria del viari de cada zona disposa d’una trama
irregular, per tant no es considera una acció prioritària.
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CODI:VP
5.1.4

GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
VP1. FOMENTAR L’ÚS RACIONAL DEL VEHICLE PRIVAT, AMB L’APLICACIÓ DE
MESURES QUE FACILITIN EL TRASPÀS DE CIUTADANS A ALTRES MODES DE
TRANSPORT MÉS SOSTENIBLES, PROMOVENT LA INTERMODALITAT. OPTIMITZAR
EL FUNCIONAMENT DE LA XARXA.
NOM DE LA PROPOSTA:
MILLORES EN LA ORDENACIÓ ACTUAL I/O DE LA GESTIÓ SEMÁFORICA DE LES
INTERSECCIONS ACTUALS, SIMPLIFICACIÓ DE MOVIMENTS I REPORGRAMACIÓ SI CAL.
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
L’objectiu de la proposta és fomentar l’ús racional del vehicle privat a través de l’ordenació
de la priorització de les vies i interseccions actuals, per fer-les més simples i còmodes
alhora de circular.
Es planteja actualitzar el contracte actual de manteniment dels semàfors, per tal d’incloure la revisió
dels plans i les estructures semafòriques, donat que actualment els reguladors només tenen un pla
de tot el dia.
Així, caldrà que els grups semafòrics estiguin adaptats a la demanda de cada període del dia, i a més,
es puguin modificar quan la demanda sigui molt elevada, de forma puntual, per tal de gestionar el
trànsit al moment.

ACTUACIONS:
Les accions que es portaran a terme són les següents:

☐



Impulsar un nou contracte de manteniment que incorpori estudi de trànsit i millores



L’estudi de trànsit servirà per inventariar i revisar els plans i estructures semafòriques per
adaptar-les a les hores puntes i a hores vall.

Alta

☐Mitjana

☑ Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret, Policia Local

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)
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CODI:VP
5.1.5

GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
VP1. FOMENTAR L’ÚS RACIONAL DEL VEHICLE PRIVAT, AMB L’APLICACIÓ DE
MESURES QUE FACILITIN EL TRASPÀS DE CIUTADANS A ALTRES MODES DE
TRANSPORT MÉS SOSTENIBLES, PROMOVENT LA INTERMODALITAT. OPTIMITZAR
EL FUNCIONAMENT DE LA XARXA.
NOM DE LA PROPOSTA:
SEGUIMENT DE LA POSSIBLE EXECUCIÓ DE LA RONDA DE LLORET (PROLONGACIÓ C-32)
PER PART DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
Aquesta proposta es basa en realitzar un seguiment per part de l’Ajuntament d’aquesta actuació
prevista per part de la Generalitat de Catalunya, donat que la seva execució tindria un impacte
sensible a l’hora de poder realitzar les propostes del present PMUS destinades a la pacificació de les
vies urbanes i la reducció del trànsit de pas.
Passats 6 anys caldrà revisar el PMUS, moment en que es revisaran els objectius de reducció de
trànsit al centre, especialment si s’ha dut a terme aquesta actuació.

ACTUACIONS:
Les actuacions per part de l’Ajuntament i la Generalitat han de ser les següents:


Control periòdic dels avenços de la construcció de la Ronda de Lloret, posant èmfasis a les
accions proposades en el PMUS que siguin de compliment.



Compliment de terminis marcats per la Generalitat.



Control de les accions proposades pel PMUS i que incideixen amb les mesures reductores de
mobilitat.



Revisió a 6 anys del PMUS per saber quins objectius s’han de dur a terme i continuar pacificant
el municipi.



Estudi sobre la reducció del trànsit a partir de la implantació de la ronda.

Prioritat:
☐

Alta

☑ Mitjana

☐

Baixa

Agents implicats:
Ajuntament Lloret de Mar, Generalitat de Catalunya

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)
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CODI:VP
5.1.6

GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
VP1. FOMENTAR L’ÚS RACIONAL DEL VEHICLE PRIVAT, AMB L’APLICACIÓ DE
MESURES QUE FACILITIN EL TRASPÀS DE CIUTADANS A ALTRES MODES DE
TRANSPORT MÉS SOSTENIBLES, PROMOVENT LA INTERMODALITAT. OPTIMITZAR
EL FUNCIONAMENT DE LA XARXA.
NOM DE LA PROPOSTA:
DEMANAR A LA GENERALITAT LA CONSTRUCCIÓ DE LA ROTONDA PLANEJADA ENTRE
L’AVINGUDA DE BLANES (GI-682) I L’AVINGUDA DE LES ALEGRIES (C-63).
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
Està prevista la construcció d’aquesta rotonda que millorarà els moviments d’aquest punt de la xarxa.
Es proposa demanar la seva execució a la Generalitat de Catalunya.
L’objectiu principal és millorar la visibilitat, els moviments i la seguretat de l’actual intersecció a partir
de la col·locació d’una rotonda prèviament estudiada.
La Gi-682 és la principal via d’entrada i sortida al municipi de Lloret de Mar, la qual destaca per tenir
un trànsit pronunciable (8.500 veh/dia en sentit Lloret i 10.000 veh/dia) en sentit Blanes. Es pretén
millorar la seguretat en la intersecció.
ACTUACIONS:
Es plantegen els següents accions:


Estudi previ de la implantació de la rotonda a la Gi-682 i l’Avinguda de les Alegries. Simulació
amb el model de ciutat.



Requerir a la Generalitat inclogui la construcció de la rotonda en la seva partida pressupostària.



Preveure el cost i el temps d’execució de l’obra



Alternatives de pas pels vehicles que accedeixen al municipi.



Revisió a 6 anys del PMUS per saber quins objectius s’han de dur a terme i continuar pacificant
el municipi.



Estudi posterior sobre el funcionament de la nova rotonda. Revisió a 6 anys de les propostes
del PMUS.

Prioritat:
☐

Alta

☑ Mitjana

☐

Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret, Generalitat de Catalunya.

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)
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CODI:VP
5.1.7

GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
VP1. FOMENTAR L’ÚS RACIONAL DEL VEHICLE PRIVAT, AMB L’APLICACIÓ DE
MESURES QUE FACILITIN EL TRASPÀS DE CIUTADANS A ALTRES MODES DE
TRANSPORT MÉS SOSTENIBLES, PROMOVENT LA INTERMODALITAT. OPTIMITZAR
EL FUNCIONAMENT DE LA XARXA.
NOM DE LA PROPOSTA:
REDACCIÓ I EXECUCIÓ DEL PLA DE MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ INFORMATIVA I
ORIENTATIVA DE LA VILA, QUE PERMETI SIMPLIFICAR LA SENYALITZACIÓ ACTUAL.
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
D’acord amb la jerarquia viària proposada i el nou esquema de circulació, es planteja la realització
d’una pla de senyalització informativa i orientativa. Caldrà senyalitzar el centre d’acord amb
els aparcaments disponibles, no la destinació final, donat que no es disposarà d’aparcament proper
en molts dels casos, i tampoc es voldran senyalitzar donat que es vol evitar el màxim de trànsit
possible.
Donat el caràcter d’urbanització de la zona, presenta una dispersió de la població i una baixa densitat
que fan difícil gestionar certs aspectes de la mobilitat, per tant, caldrà valorar especialment les
propostes que puguin resultar realment efectives.

ACTUACIONS:
Caldrà que l’estudi analitzi específicament:


Reformulació de la senyalització específica d’hotels.



Senyalització de circulació, parada i estacionament d’autocars discrecionals

Prioritat:

☑ Alta

☐ Mitjana

☐

Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret, Gremi Hotelers

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)
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CODI:VP
5.1.8

GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
VP1. FOMENTAR L’ÚS RACIONAL DEL VEHICLE PRIVAT, AMB L’APLICACIÓ DE
MESURES QUE FACILITIN EL TRASPÀS DE CIUTADANS A ALTRES MODES DE
TRANSPORT MÉS SOSTENIBLES, PROMOVENT LA INTERMODALITAT. OPTIMITZAR
EL FUNCIONAMENT DE LA XARXA.
NOM DE LA PROPOSTA:
DEMANAR A LA GENERALITAT LA CONSTRUCCIÓ DE LA ROTONDA D’ACCÉS A CANYELLES.
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
Està prevista la construcció d’aquesta rotonda que millorarà la seguretat dels moviments d’aquest
punt de la xarxa. Es proposa demanar la seva execució i que es faci càrrec

ACTUACIONS:
Es plantegen els següents accions:


Requerir a la Generalitat inclogui la construcció de la rotonda en la seva partida pressupostària

Prioritat:
☐

Alta

☑ Mitjana

☐

Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret, Generalitat de Catalunya.

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)
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ACTUACIONS:

CODI:VP
5.2.1

GENER 2020

Per tal d’impulsar la implantació i l’ús de plataformes de sharing, cal realitzar les següents
actuacions:


Realitzar un estudi previ de la viabilitat de la implantació de diferents empreses de sharing.



Realitzar una campanya d’enquestes per conèixer si la població resident i els turistes utilitzarien
aquest servei.



Estudiar si es possible la unificació dels serveis amb municipis propers per tal de que siguin
rentables com per exemple Blanes.



Estudiar les zones o aparcaments dels quals disposaran les empreses de sharing ( siguin
subterranis o en via pública)



Impulsar mitjançant campanyes informatives aquesta modalitat de desplaçaments.



Implantació de vehicles elèctrics i híbrids. En el cas de les bicicletes implantar bicicletes
elèctriques mecàniques.

LLORET DE MAR



Adaptació de la pàgina web de l’Ajuntament per donar informació sobre les empreses de
Sharing.

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:



Creació d’una plataforma de sharing on es puguin escollir totes les accions implantades.



Modificar la ordenança de circulació per adaptar aquests vehicles.



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



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

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
VP1. FOMENTAR L’ÚS RACIONAL DEL VEHICLE PRIVAT, AMB L’APLICACIÓ DE
MESURES QUE FACILITIN EL TRASPÀS DE CIUTADANS A ALTRES MODES DE
TRANSPORT MÉS SOSTENIBLES, PROMOVENT LA INTERMODALITAT. FOMENTAR
EL VEHICLE COMPARTIT.
NOM DE LA PROPOSTA:
ESTUDIAR LA VIABILITAT DE LICITAR UN SISTEMA DE SHARING DURANT ELS MESOS DE
MÀXIMA DEMANDA.
MUNICIPI:

El viatge compartit (ridesharing) és una pràctica que està prenent força en els darrers anys i que
consisteix a compartir un automòbil amb altres persones per tal de reduir el cost del desplaçament.
Els ocupants del vehicle comparteixen els costos del viatge, com pot ser, la benzina, els peatges, etc.
Aquesta pràctica, a més, presenta altres beneficis, ja que a més de reduir la contaminació, pot
comportar l’accés al vehicle a persones que no disposen d’automòbil, reduir la congestió, disminuir
la pressió sobre l’aparcament, etc.
També pot influir 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.
Tant el carsharing, com el bikesharing i el motosharing són formes de promoure els costos en els
viatges i promoure la intermodalitat. A l’àmbit metropolità trobem el clar exemple del ”Bicing”, el
qual funciona des del 2007 i acull a un gran nombre d’usuaris gestionada per empresa pública.
L’increment de la mobilitat en bicicleta influeix en la reducció de la congestió, el trànsit i la reducció
de la contaminació atmosfèrica i obté avantatges per la salut. També existeixen altres empreses
privades que operen oferint servei compartit.
Amb aquesta proposta es pretén implantar al municipi de Lloret de Mar diferents mitjans
de mobilitat compartida, per tal de reduir l’espai ocupat pels vehicles quan estan
estacionats, fomentar la bicicleta i potenciar un ús més racional del cotxe. Durant l’estiu és
quan més saturada està la xarxa viària, per tant també es persegueix reduir-ne la demanda.
Es planteja que tant les motos com els cotxes que s’implantin siguin vehicles nets (híbrids o elèctrics).
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.

Exemples de sharing

Prioritat:
☐

Alta

☑ Mitjana

☐

Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret, Empreses de vehicles compartits.

També es contempla facilitar informació de les xarxes disponibles per a cada mode de transport.

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)
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Calendari d’implantació estimat:

CODI:VP
5.3.1

GENER 2020

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
VP1. FOMENTAR L’ÚS RACIONAL DEL VEHICLE PRIVAT, AMB L’APLICACIÓ DE
MESURES QUE FACILITIN EL TRASPÀS DE CIUTADANS A ALTRES MODES DE
TRANSPORT MÉS SOSTENIBLES, PROMOVENT LA INTERMODALITAT. IMPULSAR
EL VEHICLE ELÈCTRIC.
NOM DE LA PROPOSTA:
INTRODUCCIÓ DE LES ORDENANCES LOCALS DE MESURES A FAVOR DE L’EXTENSIÓ DEL
VEHICLE ELÈCTRIC.
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
En primer lloc, es planteja integrar a l’ordenança de circulació diferents mesures per promoure la
mobilitat elèctrica. Convé assenyalar que enguany s’ha aprovat la nova ordenança de vianants i
vehicles, que ja contempla diferents mesures a favor d’aquest tipus de mobilitat. Gran part d’aquestes
accions promogudes pel PMUS ja s’han portat a terme.
En segon lloc, es vol introduir al POUM la previsió de places d’estacionament per a vehicles elèctrics
a les noves promocions. En aquest sentit, caldrà acomplir amb les dotacions mínimes de l’estructura
per a la recàrrega de vehicles elèctrics incloses al RD 1053/2014. Aquesta estructura s’haurà de dotar
als edificis i estacionaments de nova construcció i a la via pública.
Per últim, es proposa la creació d’estacionaments preferents per a vehicles elèctrics a la calçada. Es
proposa que, sempre que sigui possible, aquests punts es localitzin fora de la vorera o, com a mínim,
on aquesta disposi d’una amplada superior a 3 m, per tal de no restar espai útil al vianant.
ACTUACIONS:
Les accions que es portaran a terme són les següents:


Noves mesures dins l’ordenança de vianants i vehicles per fomentar l’ús del vehicle elèctric.



Estudi per la implantació de nous punts de recàrrega a la ciutat.



Estudiar viabilitat de:
o

Obtenir bonificacions de taxes i impostos a favor del vehicle elèctric

o

Gratuïtat per aparcar a les zones regulades.



Creació d’aparcaments preferents en calçada per a vehicles elèctrics.



Revisió del POUM i previsió de la implantació de nous aparcaments de nova construcció tenint
en compte el vehicle elèctric.

Prioritat:

☑ Alta

☐ Mitjana

☐

Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret, Policia Local.
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Exemple panell informatiu Led’s

CODI:VP
5.4.1

GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
VP1. FOMENTAR L’ÚS RACIONAL DEL VEHICLE PRIVAT, AMB L’APLICACIÓ DE
MESURES QUE FACILITIN EL TRASPÀS DE CIUTADANS A ALTRES MODES DE
TRANSPORT
MÉS
SOSTENIBLES,
PROMOVENT
LA
INTERMODALITAT.
IMPLENETACIÓ DE SISTEMES INTEL·LIGENTS I INNOVADORS EN LA GESTIÓ DEL
TRÀNSIT.
NOM DE LA PROPOSTA:
INCLOURE MISSATGES ESPECÍFICS DE MOBILITAT ALS PANELLS INFORMATIUS DELS
ACCESSOS A LA VILA
MUNICIPI:

Prioritat:
☐

Alta

☑ Mitjana

☐

Baixa

Agents implicats:

LLORET DE MAR

Ajuntament de Lloret, Policia Local.

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
L’objectiu d’aquesta proposta és disposar de panells d’informació variable en temps real a
l’entrada a la ciutat per tal d’orientar, informar o desviar als usuaris de la via pública en
els casos necessaris.

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)

Aquests panells són molt útils per gestionar el trànsit, i també contribueixen a promoure una mobilitat
sostenible i segura.
Els panells amb informació variable serveixen per:


Dissuadir comportaments temeraris



Reduir puntualment la velocitat



Informar de les condicions climàtiques, talls ocasionals



Missatges de contaminació i sostenibilitat, etc.

ACTUACIONS:


Connexió de tots els sistemes de mobilitat susceptibles de generar informació d’interès en
temps real: Centre de Control de Trànsit, aparcaments, servei de bus urbà, afectacions, etc.



Definició dels diferents missatges que es vulguin implantar: accidents, períodes de
contaminació, desviacions de circulació, esdeveniments, disponibilitat d’aparcament, missatges
de seguretat viària, etc.



Oferir també aquesta informació a través de sistemes PUSH en APP’s de l’Ajuntament.
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Com a cas de bona pràctica, mencionar els drons que ja fa servir la DGT per controlar el trànsit i
imposar sancions:

CODI:VP
5.4.2

GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
VP1. FOMENTAR L’ÚS RACIONAL DEL VEHICLE PRIVAT, AMB L’APLICACIÓ DE
MESURES QUE FACILITIN EL TRASPÀS DE CIUTADANS A ALTRES MODES DE
TRANSPORT
MÉS
SOSTENIBLES,
PROMOVENT
LA
INTERMODALITAT.
IMPLENETACIÓ DE SISTEMES INTEL·LIGENTS I INNOVADORS EN LA GESTIÓ DEL
TRÀNSIT.
NOM DE LA PROPOSTA:
PROVA PILOT PER LA UTILITZACIÓ DE DRONS PER GESTIONAR LES OCUPACIONS I LA
MOBILITAT DE LES ZONES MÀXIMES DEMANDA.
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
El municipi de Lloret, sobretot en època estival acull un gran nombre de desplaçaments. Les limitades
entrades i sortides al municipi provoquen situacions de congestió quan una quarta part dels el
nombre de vehicles que circulen El trànsit de pas col·lapsa quan a l’estiu es suma aproximadament
un 25% més de vehicles. Per poder controlar diferents aspectes sobre la mobilitat es planeja realitzar
una prova pilot amb drons. L’objectiu principal és realitzar una prova pilot per gestionar les
ocupacions dels aparcaments del centre del municipi, així com els proposats com a dissuasius. Al
conèixer aquesta informació es podrà complementar amb altres propostes com els panells informatius
per informar del màxim d’ocupació.
Els drons són una eina senzilla que disposen de càmeres, per tal permeten visualitzar a distància les
imatges que captin. Actualment els drons tenen algunes limitacions com autonomia o abast ja que
no poden volar per sobre dels 120 metres d’altura o sobre l’obstacle més alt suat dins d’un radi de
150 metres. Per aquest motiu, s’hauran de buscar zones amb poc obstacles per realitzar la prova
pilot ( com aparcaments dissuasius).

Fuincionament dron DGT


Prioritat:
☐

Alta

☑ Mitjana

☐

Baixa

Agents implicats:

ACTUACIONS:

Ajuntament de Lloret, Policia Local, DGT.

Les actuacions que es realitzaran són les següents:

Calendari d’implantació estimat:


Estudiar la viabilitat de la implantació dels drons a través d’una prova pilot.



Escollir els aparcaments que es volen analitzar.



Designar un centre de gestió per analitzar la informació obtinguda.



Connectar a un programari el dron per tal de poder controlar la informació a temps real i si
s’escau poder sancionar directament.

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)
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FITXES DE LES ACTUACIONS PRINCIPALS DE
LLORET DE MAR.
APARCAMENT: AP.
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CODI:AP
6.1.1



Criteris de seguretat: les maniobres d’aparcament generen situacions de risc i, a més, es perd
eficiència i fluïdesa a la via. Alguns estacionament afecten la visibilitat en cruïlles,
incorporacions o passos de vianants.



Recuperar l’espai per al vianant i altres modes de transport més sostenibles.

GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
AP1. OPTIMITZAR L’OFERTA D’APARCAMENT LLIURE I REGULAT A LA CIUTAT PER
ZONES DE TREBALL.

Com accions concretes es proposen:

NOM DE LA PROPOSTA:
OPTIMITZACIÓ DE L’ESTACIONAMENT A L’ENTORN DE LA ZONA DE VIANANTS. MILLORA
DE L’OFERTA DE PLACES PERIMETRALS
MUNICIPI:
LLORET DE MAR



Reducció dels espais d’aparcament del Pg. Marítim.



Regular la zona del centre del municipi, per formar una àrea central de la zona de vianants, on
la circulació motoritzada estigui prohibida i on s’hagi d’estacionar en el seu perímetre realitzant
la part del viatge final a peu.



Optimitzar i estudiar la viabilitat d’ampliar l’oferta de places perimetrals, tant en calçada (zona
regulada) com fora d’ella (aparcaments públics). En aquest sentit, existeixen diversos espais
sensibles d’aquesta actuació:

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:



Can Xardó

La regulació de l’estacionament en calçada, és una de les eines de les que disposa l’administració per
fomentar un ús més racional del vehicle privat i és fa una variable decisiva alhora d’escollir el mode
de transport per a realitzar un desplaçament.



Nou aparcament públic Sra. de Rossell



Aparcament del Pavelló esportiu

L’objectiu principal de les zones de regulació d’aparcament és dissuadir els viatges que tenen com a
destinació l’àmbit regulat, protegint l’estacionament per als residents i reduint l’espai d’ocupació.



Zona Can Saragossa (teatre)



Can Lloranes



Josep Tarradellas



Josep Maria Sert

Els principals objectius de la regulació de l’estacionament en calçada són:


Frenar el volum i la congestió de trànsit a la ciutat.



Reduir l’indisciplina d’estacionament al carrer (doble filera, sobre vorera, etc.), que redueix
l’eficàcia de la xarxa viària i afecta també als vianants i a la seguretat en general.



Fomentar una millor distribució de l’espai d’estacionament al carrer per maximitzar la seva
utilitat.



Facilitar l’estacionament dels residents.

Prioritat:



Millorar la qualitat mediambiental gràcies a la reducció de les emissions de fums i sorolls.

☑

La proposta va dirigida a gestionar la mobilitat forana mitjançant l’aparcament regulat,
eliminant aquest tipus de places a les vies on es pretén reduir la demanda de vehicles, donat que les
expectatives d’aparcament generen el trànsit habitual per trobar una plaça i un trànsit d’agitació
addicional.
Per portar a terme la proposta es suggereix la redacció d’un Pla d’aparcament amb l’objectiu
d’ampliar les zones d’aparcament regulat del municipi i repensar la seva funcionalitat i gestió i
estudiar les estratègies per desincentivar l’ús del transport privat a través de l’aparcament.

Alta

☐

☐

Mitjana

Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret de Mar, AMTU, Policia Local.

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)

ACTUACIONS:
Es proposen les següents actuacions:




Realitzar un Pla d’aparcament integral per al municipi dins el marc del conveni amb l’AMTU
•

Auditoria de l’oferta actual

•

Proposta Pla d’Aparcament regulat

Fomentar l’aparcament en subsol i eliminar els efectes negatius de l’aparcament en superfície.
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CODI:AP
6.1.2

GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
AP1. OPTIMITZAR L’OFERTA D’APARCAMENT LLIURE I REGULAT A LA CIUTAT PER
ZONES DE TREBALL.

Tot i que el transport públic resulta més econòmic per moure’s per la ciutat i les poblacions properes,
s’hauria de realitzar un estudi de viabilitat econòmic i financer, per tal de regular i tenir el
mateix nivell de recaptació per aparcar al municipi, penalitzant si s’escau als usuaris del vehicle privat
amb preus més elevats que no puguin competir amb el transport públic.

ACTUACIONS:
Les actuacions que s’han de realitzar són les següents:

NOM DE LA PROPOSTA:
REVISAR L’ORDENANÇA FISCAL SOBRE LA POLÍTICA D’ABONAMENTS SEGONS
APARCAMENTS, ESPECIALMENT LA REGULACIÓ DE PREUS I TARIFES ENTRE LA ZONA
BLAVA I L’APARCAMENT SOTERRAT.
MUNICIPI:
LLORET DE MAR



Estudi de viabilitat econòmic i financer coneixent el nivell de recaptació, rotació per plaça,
incidències, multes...



Harmonitzar les tarifes per tal que sigui homogènies, penalitzant el vehicle privat per sobre
del transport públic



Revisar les tarifes considerant criteris de mobilitat

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
Actualment, al municipi de Lloret no té una ordenança fiscal que reguli la política de preus i tarifes
entre zona blava i aparcament subterrani. L’objectiu d’aquesta proposa és revisar la ordenança
fiscal sobre abonaments d’aparcaments posant èmfasi als preus i tarifes entre zona blava
i aparcaments subterranis.

Prioritat:

Per aquest motiu per poder donar coherència a les polítiques de mobilitat, cal relacionar les tarifes
d’aparcament de calçada i fora de calçada i, alhora, aquestes amb les tarifes del transport públic.

Agents implicats:

En aquest sentit, el preu d’un viatge d’anada i tornada amb un abonament de transport públic es
situa en 2,12 € (T-10), tarifa que hauria de correspondre a 2h. d’aparcament regulat, la qual es situa
en uns 4€ en el cas dels aparcaments.
Així, la tarifa del transport públic es considera inferior a la de l’aparcament regulat i a la dels pàrquings
públics, fet positiu per a la competitivitat del transport públic envers al vehicle privat.

☐ Alta

☑

☐ Mitjana

Baixa

Ajuntament de Lloret de Mar

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)

5
4,5
4

4,32
3,84

3,5

€

3
2,5

2,12

2
1,5
1
0,5
0
ZR 2h

Pàrking públic 2h

T-10 (anada i tornada)

Comparativa aparcaments ( zona blava, subterrani amb T.P)
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☐

CODI:AP
6.1.3

GENER 2020

Alta

☑ Mitjana

☐

Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret de Mar, Policia Local

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
AP1. OPTIMITZAR L’OFERTA D’APARCAMENT LLIURE I REGULAT A LA CIUTAT PER
ZONES DE TREBALL.

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)

NOM DE LA PROPOSTA:
CERCAR NOUS ESPAIS PER GENERAR ÀREES D’APARCAMENT EN ZONA REGULADA O LLIURE
QUE SIGUIN VIABLES URBANÍSTICAMENT
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
Es planteja utilitzar les zones catalogades com a 1.4 al POUM (equipaments) per a crear
àrees d’aparcament, especialment regulades però també no regulades, mitjançant la
redacció d’un Pla Especial.
ACTUACIONS:
Les accions proposada són les següents:


Estudi d’un Pla Especial que cerqui nous espai per generar zones d’aparcament regulades i no
regulades.



Inicialment, es
adaptar l’oferta
d’aquests tipus
s’ampliaria amb

planteja estudiar la implantació d’aparcaments modulars, que permeten
a la demanda existent. Els següents espais són susceptibles d’implantació
d’aparcaments, alguns dels quals ja disposen d’aparcament en superfície i
la implantació d’aquests mòduls:



Av. Vila de Tossa



C. dels Mestres (zona blava B)



Av. de les Alegries (Dipòsit Municipal de Vehicles)



Can Lloranes



Estudiar l’adequació del terreny del carrer Marfull amb Narcís Macià i Domènech per
aparcament i habilitació d’accés per el carrer Marfull.



Pensant en un futur creixement urbà amb un espai d’aparcament, estudiar el desenvolupament
del Pla Urbanístic PAU 47 I PAU 3 Can Lloranes i Puig Senyorial per permetre una bona connexió
amb la carretera.

Prioritat:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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CODI:AP
6.1.4

GENER 2020




LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:



AP1. OPTIMITZAR L’OFERTA D’APARCAMENT LLIURE I REGULAT A LA CIUTAT PER
ZONES DE TREBALL.
NOM DE LA PROPOSTA:



Inventariar les places actuals al perímetre proposat i a l’interior del àmbit (per conèixer les
places que poden desaparèixer si s’implanta l’illa de vianants).
Revisar el número de motos i ciclomotors censats al municipi.
Realitzar un estudi del nombre de motocicletes que hi ha al municipi
(hivern i estiu) per conèixer la demanda dels visitants i els residents.
Per donar a conèixer el projecte es recomana implantar senyalització
vertical informativa i realitzar alguna campanya informativa.
Implantar senyalització horitzontal i vertical.

Per implantar les places de PMR:

INCREMENTAR EL NOMBRE DE PLACES D’APARCAMENTS PER A MOTOS I PMR AL VOLTANT
DE L’ILLA DE VIANANTS, AMB DEFINICIÓ D’ITINERARIS ADAPTATS DINS DE L’ILLA DE
VIANANTS I MILLORA DE LA INFORMACIÓ AL USUARI





MUNICIPIS:



LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
Degut a la nova planificació proposada a partir del PMUS, es proposa habilitar espais d’estacionament
per a motos a la via pública, les quals estiguin ben delimitades amb l’objectiu que no interfereixi amb
el vianant o la resta de modes de transport. Es recomana que per aparcar a les voreres la distància
sigui de més de 3 metres útils, sempre i quan, quedi lliure un espai mínim de dos metres i que no
existeixi espai d’estacionament en calçada a menys de 100 metres.

Inventariar les places actuals de PMR.
Conèixer el nombre d’habitants que necessiten aquestes
places.
Implantar senyalització vertical i horitzontal en les noves
places.
Col·laborar amb iniciatives per a l’ús d’apps per
localitzar fàcilment les places PMR i la normativa d’ús
d’aquests i altres reservats segons l’Ordenança de
Circulació Municipal.

Per els itineraris adaptats:



Tal i com s’exposa, aquestes places es situaran en espais perifèrics d’aparcament i es definiran
itineraris adaptats dins de l’illa de vianants. Les places de PMR es situarien en la zona més propera
de prioritat per a vianants del centre del municipi.

Inventari de voreres ( amplades útil, obstacles en vorera, plataforma única...) al voltant de
la zona de vianants.
Implantació de senyalització vertical informativa ( que contingui els minuts que es pot
tardar, la direcció i que contingui un plànol de situació).

Per tal de poder regular aquestes noves places, s’han d’introduir a les ordenances la delimitació
d’estacionar en zones del casc urbà consolidat que forma part de la illa de vianants.
La ubicació de les places per a motos han d’estar senyalitzades a la calçada i han de complir alguns
criteris de seguretat viària:




Abans de passos de vianants
Als encreuaments o rotondes
Davant de guals.

En el cas d’aparcaments ja delimitats per places no regulades, es recomana destinar alguna plaça
per motos, tenint en compte la demanda existent. Les places de motos han d’ocupar un mínim d’un
metre quan estan situades en bateria.
En el cas de les places de PMR, han de tenir una dimensió mínima de 5 metres de longitud i de 2,20
metres d’ample, així com han de tenir adaptació de rampa per accedir a les voreres. Aquestes
places han d’estar correctament senyalitzades.
Des de les places d’aparcament perimetrals es crearan itineraris adaptats per tal de facilitar la seva
connexió cap al centre del municipi. Aquests itineraris estaran degudament senyalitzats.

☐

Alta

☑ Baixa

☐Mitjana

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret, Policia Local

ACTUACIONS:
Per implementar les places per a motos caldrà realitzar les següents actuacions:

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)
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Els aparcaments es perceben com una zona de poca il·luminació i generen una major
percepció d’inseguretat. Per aquest motiu, aquesta proposta té l’objectiu de millorar els
itineraris existents entre els aparcaments o zones d’aparcaments cap als itineraris
principals.

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
AP1. OPTIMITZAR L’OFERTA D’APARCAMENT LLIURE I REGULAT A LA CIUTAT PER
ZONES DE TREBALL

ACTUACIONS:
Es proposa millorar la il·luminació existent entre els espais d’aparcament i les zones de vianants, així
com la revisió de la il·luminació interior dels aparcaments públics a través de les següents accions:

NOM DE LA PROPOSTA:



MILLORES D’IL·LUMINACIÓ ALS ITINERARIS EXISTENTS ENTRE ELS APARCAMENTS I LES
ZONES D’APARCAMENT. REVISIÓ DE L’IL·LUMINACIÓ INTERIOR ALS APARCAMENTS
PÚBLICS.

Estudi d’aparcaments: Inventariar la il·luminació de cadascun d’ells i comprovar el
nivell d’il·luminació.



Millorar els nivells lumínics, l’eficiència energètica i la intel·ligència funcional. Utilitzar
les noves tecnologies actuals del mercat que permeten incrementar el nivell lumínic
reduint els nivells de consum, millorant l’eficiència del sistema. Comprovar que no
queden llocs de penombra.



Prioritzar el vianant enfront als vials de circulació apostant per potenciar la llum cap a
la vorera i els itineraris de sortida i entra als aparcaments seleccionats. Així s’incrementa
la sensació de seguretat i confort.

MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
La il·luminació de les ciutats juga un paper social molt important, ja que sense ella resultaria
impossible mantenir un ritme d’activitat adequat durant l’horari nocturn; ja que una il·luminació
correcta provoca sensació de seguretat, comoditat i confort.
A través del Pla d’enllumenat realitzat el 2008 es detectaven alguns punts de la ciutat, com a menys
il·luminats. En general, al centre del municipi s’havien inventariat punts d’il·luminació correctes o
massa elevats ( centres comercials), en canvi, a mesura que s’allunya del casc antic, augmenta la
sensació d’inseguretat per falta de llum. D’altra banda, segons el to de la lluminària de la ciutat es
pot percebre un major nombre d’inseguretat. També la orientació dels punts de llum ( normalment
en sentit al vehicle privat i no a les voreres i obstacles com l’arbrat creen pèrdues d’uniformitat. Per
assegurar el descans dels veïns no es pot superar la potencia proposada per l’Ajuntament, així com
per la contaminació lumínica, la qual també es produeix en zones del centre per la afluència de locals
d’oci.

Prioritat:
☐

Alta

☐ Mitjana

☑ Baixa

Agents implicats:
Ajuntament Lloret de Mar

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)
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GENER 2020

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
AP1. OPTIMITZAR L’OFERTA D’APARCAMENT LLIURE I REGULAT A LA CIUTAT PER
ZONES DE TREBALL
NOM DE LA PROPOSTA:
ESTUDIAR LA CREACIÓ DE ZONES REGULADES PER RESIDENTS A DETERMINATS BARRIS
QUE TENEN MOLTA PRESSIÓ FORANA DURANT L’ESTIU
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
La demanda avaluada d’aparcament residencial correspon als vehicles censats al municipi, si bé
durant l’estiu la demanda puja degut a les segones residències, que són els anomenats residents de
temporada.
Durant aquesta època, en algunes zones del municipi hi ha conflictes entre aquests residents i els
forans, raó per la què es proposa una anàlisi específica en temporada alta. L’objectiu és
comptabilitzar aquesta oferta (que es manifesta durant el període nocturn), tant de
vehicles censats com no censats, i analitzar la viabilitat i efectivitat d’implantar zona
regulada per a residents.

ACTUACIONS:


Anàlisi tècnic servei ORA



Estudi de viabilitat i efectivitat per implantar una zona regulada per residents.
o

Inventariar la oferta disponible i la demanda durant l’estiu i l’hivern per determinar
quines són les àrees amb més pressió forana.

o

Pressupost i costos d’implantació

o

Reglament del servei


Exclusiva vs no exclusiva



Zonificació vs zona única



Tipus d’identificació: tiquet vs distintiu

o

Proposta tarifària

o

Gestió del servei

Prioritat:
☐

Alta

☑ Mitjana

☐

Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret de Mar, AMTU
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Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
AP1. OPTIMITZAR L’OFERTA D’APARCAMENT LLIURE I REGULAT A LA CIUTAT PER
ZONES DE TREBALL
NOM DE LA PROPOSTA:
REVISIÓ DEL POUM EN REFERÈNCIA A L’OBLIGACIÓ D’EDIFICAR UN NOMBRE DE PLACES
D’APARCAMENT EN FUNCIÓ DE LA ZONA ON ES CONSTRUEIXI, POSSIBILITANT LA
CREACIÓ D’APARCAMENT DE ROTACIÓ.
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
La diagnosi ha posat de relleu que la situació de l’aparcament residencial (dèficit) no és homogènia
a la ciutat, per tant, tampoc hauria d’ésser homogènia l’exigència de dotació de places d’aparcament
per habitatge.
El rati exigit dependrà del dèficit residencial actual i futur, resultant de la reducció de places en
calçada, com a conseqüència de les actuacions proposades, i de l’oferta fora calçada prevista.
L’objectiu perseguit és que els nous habitatges que es desenvolupin a zones amb dèficit puguin
absorbir part del dèficit de l’entorn.
Les zones 1 i 3 ( Casc Antic i Molí) són les que tenen dèficit, per tant, a aquestes zones s’haurà
d’exigir un mínim de places per a residents superior al dels habitatges construïts (1,5
places/habitatge).
Aquesta proposta pretén revisar les directrius del POUM referents a l’obligació d’edificar
un nombre de places d’aparcament en funció de la zona on es construeixi, tenint la
possibilitat de crear aparcaments de rotació, pensant amb l’eliminació de places en
superfície, per tal de poder cobrir la demanda futura.

ACTUACIONS:
Les accions a implantar són les següents:


Revisió al POUM de les places d’aparcament en funció de la zona de construcció (Casc Antic i
Molí).



Estudi de les places necessàries per la nova implantació



Estudi i gestió d'acords per tal de poder dotar d’un nombre de places diferents en funció a la
zona on es construeixi permeten la rotació i places per vehicles elèctrics.

Prioritat:

☑ Alta

☐ Mitjana

☐

Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret
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LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
AP1. OPTIMITZAR L’OFERTA D’APARCAMENT LLIURE I REGULAT A LA CIUTAT.
CREAR
MESURES
TECNOLÒGIQUES
QUE
PERMETIN
GESTIONAR
ELS
APARCAMENTS, SENYALITZACIÓ VARIABLE SOBRE LA LOCALITZACIÓ I
CAPACITAT EN CADA MOMENT.

Alta

☑ Mitjana

☐

Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret.

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)

NOM DE LA PROPOSTA:
REDACTAR I EXECUTAR UN PLA DE SENYALITZACIÓ DELS APARCAMENTS DE LA CIUTAT
QUE INCLOGUI UNA POSSIBLE COL·LOCACIÓ DE SENYALS VARIABLES EN UNA SEGONA
FASE.
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
Es planteja realitzar un Pla de senyalització d’orientació exclusiu per als espais d’aparcament existents
a la ciutat.
Aquesta proposta pretén dirigir als vehicles directament als espais d’aparcament que
disposin d’espais lliures, per tal d’evitar trànsit d’agitació i reduir el trànsit a certes zones.

ACTUACIONS:
Per realitzar el pla s’han de definir:


Els espais destinats als usuaris forans i els equipaments i serveis associats.



Un plànol de la zona per realitzar la darrera part de l’itinerari a peu des dels espais
d’aparcament.



L’itinerari d’entrada i sortida, per dirigir els vehicles per la xarxa bàsica i sempre als
aparcaments més propers.

En una segona fase es valorarà la possibilitat d’incorporar senyalització dinàmica de l’ocupació de les
places als aparcaments amb més ocupació. D’aquesta manera, els usuaris del vehicle privat, podran
detectar ràpidament la ocupació dels aparcaments.


Dissenyar una aplicació per smathphones per tal d’informar en directe de les places disponibles.



Traslladar aquesta informació als panells LED instal·lats al municipi (projecte LLORET SMART
DESTINATION)

Prioritat:
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LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
AP1. OPTIMITZAR L’OFERTA D’APARCAMENT LLIURE I REGULAT A LA CIUTAT.
CREAR
MESURES
TECNOLÒGIQUES
QUE
PERMETIN
GESTIONAR
ELS
APARCAMENTS, SENYALITZACIÓ VARIABLE SOBRE LA LOCALITZACIÓ I
CAPACITAT EN CADA MOMENT.
NOM DE LA PROPOSTA:
INSTAL·LACIÓ DE NOUS PUNTS DE RECÀRREGA A LA VIA PÚBLICA (CENTRE CIUTAT).
Exemples de punts de recàrrega.

DISTRICTE:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:

Prioritat:

☑ Alta

☐

Mitjana

En els últims anys, s’ha produït un increment en la flota de vehicles elèctrics així com amb els vehicles
híbrids endollables. Degut a aquest augment es necessari estudiar la implantació de punts de
recàrrega en el casc antic de Lloret de Mar.

Agents implicats:

S’ha d’impulsar la implantació del vehicle elèctric en el municipi per afavorir un model de mobilitat
sostenible i així reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i així millorar la qualitat de l’aire i
mitigar els efectes de la contaminació acústica.

Calendari d’implantació estimat:

Es proposa instal·lar punta de recàrrega elèctric en zones properes als principals equipaments.
Aquestes places hauran d’acomplir amb les dotacions mínimes de l’estructura per a la recàrrega de
vehicles elèctrics incloses al RD 1053/2014. Aquesta estructura s’haurà de dotar als edificis i
estacionaments de nova construcció i a la via pública.

☐

Baixa

Ajuntament de Lloret.

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)

ACTUACIONS:
A més, per tal d’impulsar l’ús del vehicle elèctric a la ciutat de Lloret de Mar és necessari portar a
terme les següents accions:
1. Estudi per estudiar la implantació de les places de càrrega i descàrrega.
2. Creació d’estacionaments preferents per a vehicles elèctrics a la calçada. Es proposa
que, sempre que sigui possible, es localitzi fora de la vorera o, com a mínim, on aquesta
disposi d’una amplada superior a 3 m, per tal de no restar espai útil al vianant.
3.

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

4. Estudiar viabilitat d’aplicar avantatges fiscals pels conductors que disposin de vehicle
elèctric: per exemple zona blava gratuïta.
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Com a exemple de bones pràctiques: Aplicació AMB d’aparcament

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
AP1. OPTIMITZAR L’OFERTA D’APARCAMENT LLIURE I REGULAT A LA CIUTAT.
CREAR
MESURES
TECNOLÒGIQUES
QUE
PERMETIN
GESTIONAR
ELS
APARCAMENTS, SENYALITZACIÓ VARIABLE SOBRE LA LOCALITZACIÓ I
CAPACITAT EN CADA MOMENT.
NOM DE LA PROPOSTA:
CREAR UN APP PELS VISITANTS DE LA CIUTAT QUE INCLOGUI L’OCUPACIÓ DELS
APARCAMENTS I ORIENTIN FINS A AQUELLS QUE DISPOSI DE MÉS PLACES LLIURES AIXÍ
COM MILLORAR LA SENYALITZACIÓ D’ORIENTACIÓ
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
Per tal de completar l’actuació de zona de vianants i la circulació restringida al centre, es proposa
crear un sistema d’informació i control de l’aparcament intel·ligent. Aquest mateix sistema
es pot implantar a altres zones, especialment a l’estiu i on la demanda d’usuaris forans sigui més
elevada.
El guiat de vehicles en temps real fins a les places d’aparcament lliures, així com la millora de la
senyalització, redueix el trànsit d’agitació, redueix la distància del viatge realitzada des de l’origen
fins al punt de destinació i evita la lentitud del trànsit amb les conseqüents reduccions d’emissions
atmosfèriques.
El projecte té com a objectiu la implantació d'un sistema de monitorització d'estat de places
d'estacionament, subministrament de guiat a l'usuari via GPS i APP (SmartPhone) a places lliures, a
més de la identificació positiva d'usuaris protegits (quan aquesta funcionalitat així es requereixi).
La base tecnològica del sistema es suporta en l'ús una xarxa de sensors en paviment amb doble
tecnologia de detecció i identificació de vehicles. D'una banda, l'ús de tecnologia infraroja (IR) en
detecció de l'estat d'ocupació de la plaça i, de l'altra, tecnologia RFID Activa, amb ús de TAG tipus
"tele-peatge" (tots dos amb bateria autònoma de més de 5 anys de vida) a identificació positiva
d'usuaris protegits. Els sensors integraran les dues tecnologies, assegurant l'escalabilitat i la no
obsolescència de sistema.

Prioritat:
☐

Alta

☑ Mitjana

☐

Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret.

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)

Aquesta proposta pot estar integrada dins del projecte més genèric de Smart Destination o Destí
Turístic Intel·ligent, que pretén millorar aquest sector econòmic, tant des del punt de vista del turista
(analitzant les seves experiències i adaptant-les a aquests usuaris) com des del punt de vista de la
sostenibilitat de la ciutat.
ACTUACIONS:
Per garantir el funcionament de l’APP, aquesta haurà de contenir:


Inventariar les places i geolocalitzar-les en el sistema.



Sensoritzar aparcaments per conèixer la disponibilitat en temps real.



En cas de ser aparcaments regulats informar de les quotes i del horari de vigència, així com el
temps màxim d’estacionament.



Facilitar el pagament a través de l’APP.



Millorar la senyalització d’orientació dels principals aparcaments de dissuasió.



Unificar si s’escau municipis veïns perquè utilitzin la mateixa aplicació.
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Fase 3 (2025-2026)

GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
DUM1. GARANTIR UNA DISTRIBUCIÓ DE MERCADERIES ÀGIL I ORDENADA, QUE
PERMETI DUR A TERME LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES, I FER-LA COMPATIBLE
AMB EL SISTEMA DE MOBILITAT DE LA CIUTAT. MILLORAR I OPTIMITZAR
L’OFERTA DE PLACES DE C/D PER ZONES
NOM DE LA PROPOSTA:
ARRIBAR A UN ACORD AMB LES ENTITATS PER ESTABLIR UNS HORARIS DE C/D
HOMOGENIS A TOTA LA VILA, AMB COORDINACIÓ AMB ELS HORARIS D’ACCÉS A LA ZONA
DE VIANANTS
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
La diversitat d’activitats al municipi i de zones terciàries dona lloc a uns horaris de càrrega i
descàrrega que provoquen greus disfuncions de la mobilitat. Per tal de resoldre aquest punt i
continuar amb la reordenació del trànsit i l’aparcament, es proposa homogeneïtzar els horaris de les
reserves de càrrega i descàrrega.
Per dur a terme aquesta homogeneïtzació d’horaris caldrà arribar a un acord amb les diferents
entitats, especialment a la zona de vianants. Aquesta obligació s’ha de reflectir a l’ordenança
corresponent:
L’objectiu de la proposta rau en avançar en:


Optimitzar les operacions de càrrega i descàrrega.



Cercar uns horaris per evitar al màxim les friccions amb altres modes de transport,
especialment amb vianants i bicicletes.



Fer un ús òptim de les zones d’aparcament

ACTUACIONS:
Per tal d’establir uns horaris de càrrega i descàrrega homogenis es proposa:


Realitzar un estudi previ que analitzi els horaris de càrrega i descàrrega de les diverses
activitats del municipi.



Analitzar quines son les millors finestres horàries per fer les operacions de carrega i descàrrega



Campanyes d’informació a totes les activitats econòmiques involucrades en les operacions de
càrrega i descàrrega.

Prioritat:

☑ Alta

☐

Mitjana

☐

Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret de Mar, Associació de Comerciants de Lloret de Mar, Associació de Bars i
Restaurants, Gremi d’Hotelers

Calendari d’implantació estimat:
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Ajuntament de Lloret de Mar, Associació de Comerciants de Lloret de Mar, Associació de Bars i
Restaurants, Gremi d’Hotelers, empreses de distribució del municipi

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)

DUM2. GARANTIR UNA DISTRIBUCIÓ DE MERCADERIES ÀGIL I ORDENADA, QUE
PERMETI DUR A TERME LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES, I FER-LA COMPATIBLE
AMB EL SISTEMA DE MOBILITAT DE LA CIUTAT. MILLORAR I OPTIMITZAR
L’OFERTA DE PLACES DE C/D PER ZONES
NOM DE LA PROPOSTA:
IMPLEMENTAR EL SISTEMA TELEMÀTIC DE CONTROL I APP D’ESTACIONAMENT I
INFORMACIÓ DE DISPONIBILITAT DE PLACES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA
(PARKUNLOAD)
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
Es planteja implantar un sistema tecnològic que monitoritzi les zones de càrrega i descàrrega per a
aquest mitjà de transport:


Controlar l'ocupació de les zones de càrrega i descàrrega per vehicles que no realitzen
aquestes operacions.



Controlar la màxima durada d'estacionament dels vehicles comercials.



Conèixer l'ocupació de les zones de càrrega i descàrrega, informació que es facilitaria als
distribuïdors perquè optimitzessin les seves rutes de repartiment i recollida.

ACTUACIONS:
Per implementar el sistema telemàtic de control es necessari prendre les següents
actuacions:


Desenvolupament i implantació d'un sistema de monitorització de les zones de càrrega i
descàrrega que permeti obtenir, com a mínim, la següent informació: temps de permanència
dels vehicles i identificació dels vehicles autoritzats. Així, s'implantaran sistemes de detecció
d'ocupació i sistemes d'identificació via Smartphone o similar amb tecnologies obertes.



Es planteja implantar la mesura, inicialment, a la zona regulada. Un cop comprovada la
validesa de el sistema en les zones de càrrega i descàrrega situades dins el sistema,
s'estendria a les que estan situades fora d'aquest àmbit.



Un cop s'hagin sensoritzat les reserves de càrrega i descàrrega en una proporció significativa,
l'evolució de sistema hauria de permetre als distribuïdors realitzar una reserva de plaça en un
temps determinat, per evitar recorreguts innecessaris.



Aquest monitoratge de les zones de C/D permetrà, tant als agents controladors de la zona
regulada com a la policia local, el control de la indisciplina d'estacionament, tant la generada
pels vehicles industrials, com l'existent en les pròpies zones reservades per a la C/D.

Prioritat:
☐

Alta

☑

Mitjana

☐

Baixa

Agents implicats:
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Agents implicats:

CODI:
DUM7.1.
3

Ajuntament de Lloret de Mar
GENER 2020

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)

ÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
DUM2. GARANTIR UNA DISTRIBUCIÓ DE MERCADERIES ÀGIL I ORDENADA, QUE
PERMETI DUR A TERME LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES, I FER-LA COMPATIBLE
AMB EL SISTEMA DE MOBILITAT DE LA CIUTAT
MILLORAR I OPTIMITZAR L’OFERTA DE PLACES DE C/D PER ZONES.
NOM DE LA PROPOSTA:
AMPLIAR LES ZONES DE C/D AL VOLTANT DE LA ZONA DE VIANANTS. DE FORMA QUE DE
DIA SERVEIXIN PER C/D O ENCOTXAMENT DE TURISTES I DE NIT COM APARCAMENT
LLIURE DE RESIDENTS
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
Donat que el centre quedarà restringit a la circulació de vehicles en temps i espai, es proposa
augmentar les places de càrrega i descàrrega al seu entorn, senyalitzant-les per tal d’indicar la seva
funcionalitat. Alhora, caldrà informar als establiments de dins del centre perquè puguin gestionar
amb els seus proveïdors aquesta circumstància.
L’objectiu de la proposta rau en avançar en:


Ampliar l’oferta d’estacionament per operacions de C/D a la zona del voltant de la zona de
vianants, o bé d’encotxament de turistes per ordenar aquests espais i activitats dins de Lloret.



Ampliar i millorar les necessitats dels residents de Lloret per manca d’aparcament durant la
nit a l’entorn de la zona de vianants i centre del municipi.

ACTUACIONS:
Per tal de realitzar aquesta proposta són necessàries les següents actuacions:


Analitzar l’oferta actual de l’aparcament i les possibles mancances de C/D



Analitzar les mancances i les possibles zones per encotxar a turistes



Estudiar les mancances d’aparcament per a residents a la zona del centre



Amb els anàlisis anteriors, localitzar diferents aparcaments per tal que aquests durant el dia
tinguin una condició de servei per el municipi, ja sigui per a C/D o per turistes (o ambdues) i
a la nit sigui reserva per residents.



Cal que aquests espais estiguin senyalitzats correctament amb quins aparcaments afecta i
l’horari per a cada col·lectiu.



Cal una sessió participativa amb comerciants, turisme i residents de l’entorn de la zona de
vianants per detectar en profunditat les mancances dels col·lectius

Prioritat:
☐

Alta

☑

Mitjana

☐

Baixa
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Fase 1 (2020-2022)

CODI:
DUM7.2.
1

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)

GENER 2020

ÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
DUM2. GARANTIR UNA DISTRIBUCIÓ DE MERCADERIES ÀGIL I ORDENADA, QUE
PERMETI DUR A TERME LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES, I FER-LA COMPATIBLE
AMB EL SISTEMA DE MOBILITAT DE LA CIUTAT
FOMENTAR LA MOBILITAT SOSTENIBLE ALS POLÍGONS INDUSTRIALS. FOMENTAR
LA DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES EFICIENT A L’ILLA DE VIANANTS
NOM DE LA PROPOSTA:
REDACTAR UN PLA D’ACCÉS ALS POLÍGONS INDUTRIALS EXIGIT PER L’ART. 9 DE LA LLEI
9/2003, DE LA MOBILITAT
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
D’acord amb el què estableix la Llei de Mobilitat de Catalunya (Llei 9/2003), cal realitzar un Pla
d’Accés als Polígons Industrials. Es planteja realitzar aquest Pla al P.I. Mas Romeu, que té una
entitat suficientment rellevant, i on es poden aplicar polítiques de mobilitat sostenible degut a la
demanda de mobilitat que disposa.
L’objectiu de la proposta rau en avançar en:


Millorar l’accessibilitat al polígon industrial Mas Romeu per tal de fomentar la mobilitat
sostenible a aquesta part del municipi.

ACTUACIONS:
Per tal de millorar la mobilitat al polígon industrial, les actuacions són:


Redacció d’un Pla d’Accés als polígons, que tingui en compte tant la mobilitat dels treballadors,
la dels visitants, com les mercaderies que es distribueixen.



Incentivar, per part de les empreses, a la reducció de l’ús del vehicle privat o bé augmentantne la seva ocupació per reduir el volum de vehicles que accedeix al P.I



Incentivar, per part de les empreses, traspàs modal, del cotxe cap el transport públic i la
mobilitat no motoritzada.

Prioritat:
☐

Alta

☐

Mitjana

☑ Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret de Mar

Calendari d’implantació estimat:
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CODI:
DUM7.2.
2

GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
DUM2. GARANTIR UNA DISTRIBUCIÓ DE MERCADERIES ÀGIL I ORDENADA, QUE
PERMETI DUR A TERME LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES, I FER-LA COMPATIBLE
AMB EL SISTEMA DE MOBILITAT DE LA CIUTAT
FOMENTAR LA MOBILITAT SOSTENIBLE ALS POLÍGONS INDUSTRIALS. FOMENTAR
LA DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES EFICIENT A L’ILLA DE VIANANTS
NOM DE LA PROPOSTA:
ANÀLISI DE LA VIABILITAT PER A LA CREACIÓ D’UNA FUTURA CREACIÓ D’UNA
MICROPLATAFORMA DE MERCADERIES PER DONAR SERVEI A L’ILLA DE VIANANTS
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
Es planteja realitzar un estudi de viabilitat per implantar una microplataforma de mercaderies que
doni servei a la illa de vianants del centre. Aquesta actuació es realitzaria en un horitzó a futur.
L’objectiu de la proposta rau en avançar en:


Implantar microplataformes per al trencament de la càrrega de mercaderies: els vehicles més
voluminosos farien una descàrrega de mercaderies, que es transportarien fins a la destinació
final en altres vehicles més petits i que funcionin amb combustibles alternatius als fòssils.



Gestionar el servei de microplataformes a partir d’un horari de regulació.



Realitzar la distribució de mercaderies una vegada en la microplataforma, amb modes
sostenibles, com en bicicleta o VMP.

ACTUACIONS:
La gestió de la DUM amb microplataformes està relacionada amb:


Localitzar un espai destinat a la instal·lació de microplataformes.



Fer una campanya de sensibilització i explicació als comerciants de la nova gestió de la DUM
amb microplataformes (horaris, gestió de distribució amb altres modes sostenibles, etc.).

Prioritat:
☐

Alta

☐

Mitjana

☑

Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret, Associació de Comerciants, Gremi Hotelers, Empreses de distribució de
mercaderies que facin entregues a Lloret

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)
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FITXES DE LES ACTUACIONS PRINCIPALS DEL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
MEDI AMBIENT: MA.
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CODI:
MA8.1.1

GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
MA1. CONTROLAR I DISMINUIR ELS NIVELLS DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
I ACÚSTICA PROVOCATS PEL TRÀNSIT. ADEQUAR LES EMISSIONS DE GASOS
D’EFECTE HIVERNACLE DEGUDES A LA MOBILITAT A LA NORMATIVA VIGENT
NOM DE LA PROPOSTA:
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.
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
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.
L’objectiu de la proposta rau en avançar en:


Millorar la qualitat de l’aire del municipi, per augmentar la salut dels residents i dels visitants.

ACTUACIONS:
Per tal de controlar l’evolució dels principals contaminants es proposa:


Elaborar un Pla Qualitat de l'aire.



Incidir en carrers amb major concentració de partícules, especialment les vies de comunicació
com la C-63 (Avinguda Alegries) i la GI-682 (Avinguda de Blanes i Avinguda de Tossa) al seu
pas per Lloret de Mar o l’Avinguda Just Marlés (amb gran presència de vehicles de transport
discrecional).



Estudi i Actuacions de control en carrers amb major concentració de partícules, com en els
citats en el punt anterior. Instal·lació de detectors; sistema de gestió del punt, etc.

Prioritat:
☐

Alta

☑

Mitjana

☐

Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret de Mar

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)
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CODI:
MA8.1.2

GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
MA2. CONTROLAR I DISMINUIR ELS NIVELLS DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
I ACÚSTICA PROVOCATS PEL TRÀNSIT. ADEQUAR LES EMISSIONS DE GASOS
D’EFECTE HIVERNACLE DEGUDES A LA MOBILITAT A LA NORMATIVA VIGENT
NOM DE LA PROPOSTA:
FOMENTAR QUE LES EMPRESES DE TRANSPORT POSSEEIXIN D’UN PLA DE GESTIÓ
AMBIENTAL
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
Es planteja fomentar que les empreses elaborin i apliquin un Pla de Gestió Ambiental, que englobi
diferents aspectes ambientals i, especialment, els desplaçaments dels seus treballadors, visitants i
que integri el transport de mercaderies, tant d’entrada com de sortida.
L’objectiu de la proposta rau en avançar en:


Millorar la qualitat de l’aire del municipi, per augmentar la salut dels residents i dels visitants.



Optimitzar el nombre de desplaçaments per motiu de treball tan de treballadors com de
mercaderies.

ACTUACIONS:
El Pla de Gestió Ambiental haurà d’incloure mesures relacionades amb:


Promoure modes de transport sostenibles alternatius al vehicle
desplaçaments, com la bicicleta en tots aquells casos on sigui possible

privat

pels

seus



Promoure que la flota de vehicles de transport es composi de vehicles híbrids o elèctrics.



Integrar les noves tecnologies per fer més eficient la mobilitat.

Prioritat:
☐

Alta

☐

Mitjana

☑

Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret de Mar, Empreses de transport

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)
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CODI:
MA8.1.3

GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
MA3. CONTROLAR I DISMINUIR ELS NIVELLS DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
I ACÚSTICA PROVOCATS PEL TRÀNSIT. ADEQUAR LES EMISSIONS DE GASOS
D’EFECTE HIVERNACLE DEGUDES A LA MOBILITAT A LA NORMATIVA VIGENT
NOM DE LA PROPOSTA:
PROMOCIÓ DE L’ÚS DE VEHICLES ECOLÒGICS EN EL TRANSPORT PÚBLIC URBÀ I
DISCRECIONAL. MILLORA DE LA FLOTA ACTUAL

Prioritat:
☐ Alta

☑ Mitjana

☐

Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret, Operadors de transport discrecional

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)

MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
Per tal d’aconseguir assolir els criteris ambientals, en quant a emissions, marcats al PMUS es fa
necessària la millora de la flota actual de transport públic de la ciutat, substituint els actuals vehicles
per d’altres més ecològics.

L’objectiu de la proposta rau en avançar en:


Reduir les emissions de contaminants fòssils, millorant la qualitat de l’aire i la qualitat acústica
del municipi, per augmentar la salut dels residents i dels visitants.



Potenciar els vehicles nets i les noves tecnologies en la flota de transport públic i discrecional.

ACTUACIONS:
Per tal de millorar la flota actual de transport públic es proposa:


Establir prioritat ambientals a l’hora de renovar tota la flota, incorporant vehicles híbrids i
elèctrics.



Es proposa renovar en una primera fase aquells vehicles més antics i posteriorment substituir
aquells vehicles contaminants més nous.



Establir incentius o restriccions per evitar la circulació de vehicles contaminants en detriment
dels més ecològics.
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CODI:
MA8.1.4

GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
MA4. CONTROLAR I DISMINUIR ELS NIVELLS DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
I ACÚSTICA PROVOCATS PEL TRÀNSIT. ADEQUAR LES EMISSIONS DE GASOS
D’EFECTE HIVERNACLE DEGUDES A LA MOBILITAT A LA NORMATIVA VIGENT
NOM DE LA PROPOSTA:
CONSIDERAR CRITERIS ECOLÒGICS EN LA RENOVACIÓ DE LA FLOTA DE VEHICLES
MUNICIPALS, JA SIGUIN MOTOS O COTXES LA POLICIA LOCAL, COM VEHICLES DE NETEJA,
ETC.
MUNICIPI:
LLORET DE MAR

També es proposa incorporar vehicles nets en el servei de neteja.
L’objectiu de la proposta rau en avançar en:


Reduir les emissions de contaminants fòssils, millorant la qualitat de l’aire i la qualitat acústica
del municipi, per augmentar la salut dels residents i dels visitants.



Potenciar els vehicles nets i les noves tecnologies en la flota de vehicles municipals.

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
Els criteris ecològics també es necessari que es contemplin en les flotes de vehicles municipals. A
l’hora 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 les 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:

ACTUACIONS:
Per tal de millorar les condicions ambientals es proposa:


Renovar tota la flota, incorporant vehicles híbrids i elèctrics.



Es proposa renovar en una primera fase aquells vehicles més antics i posteriorment substituir
aquells vehicles contaminants més nous.

Prioritat:

☑

Alta

☐

Mitjana

☐

Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret de Mar, Policia Local

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)
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CODI:
MA8.1.5

GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
MA5. CONTROLAR I DISMINUIR ELS NIVELLS DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
DEGUDA A LA MOBILITAT.
NOM DE LA PROPOSTA:
VALORACIÓ DE L’EFECTE DE LES ACTUACIONS CONTEMPLADES AL PMUS SOBRE EL SOROLL
DE LA CIUTAT, MAPA ACÚSTIC. PLA MOVES.
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
Durant el període de vigència del present PMUS, es proposa realitzar un seguiment de la incidència
del trànsit sobre la xarxa bàsica de la ciutat i valorar si l’aplicació de les diferents propostes ha suposat
una millora. L’objectiu és reduir la contaminació acústica com a mínim fins als nivells màxims indicats
al Mapa de Capacitat Acústica.
L’objectiu de la proposta rau en avançar en:


Millorar la qualitat acústica al municipi, per augmentar la salut dels residents i dels visitants.



Incentivar a les administracions públiques i a les empreses de transport públic a la substitució
progressiva dels vehicles sorollosos, per altres més eficients i que no produeixin tant impacte
acústic, com els vehicles elèctrics.

ACTUACIONS:
Per tal de reduir l’impacte acústic es proposa:


Aconseguir que el 100% del vehicles de l'administració que es mouen pel districte siguin
nets i poc sorollosos, sobretot els de transport públic, neteja i Policia Local, etc.



Demanar i aconseguir que el 100% de vehicles de transport públic que circulin pel districte
siguin elèctrics.

Prioritat:
☐

Alta

☑

Mitjana

☐

Baixa

Agents implicats:
Ajuntament Lloret, Empresa operadora de transport públic, Serveis de recollida de residus, Policia
Local, així com la resta de vehicles de l’administració.

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)
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FITXES DE LES ACTUACIONS PRINCIPALS DE
LLORET DE MAR DE
SENSIBILITZACIÓ I CONSCIENCIACIÓ: SC.
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SC
9.1.1
CODI:

impartir la importància de conèixer les normes de seguretat i incidir en aspectes sobre la
contaminació mitjançant el joc.

GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
SC1: ESTENDRE ENTRE LA POBLACIÓ LA SENSIBILITZACIÓ I CONSCIENCIACIÓ
CIUTADANA SOBRE ELS VALORS DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA QUE
CONTENEN ELS PRINCIPIS I OBJECTIUS ESTABLERTS. MILLORAR LA
INFORMACIÓ I FORMACIÓ DE LA CIUTADANIA RESPECTE ALA MOBILITAT
SOSTENIBLE I LA SENYALITZACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.
NOM DE LA PROPOSTA:
CONTINUAR FENT CAMPANYES D’EDUCACIÓ VIÀRIA, SENSIBILITZACIÓ I COMUNICACIÓ
EN MATÈRIA DE SEGURETAT VIÀRIA
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
La conscienciació ciutadana és un element clau per tal de fomentar el canvi modal i també per
sensibilitzar a la ciutadania de certs aspectes de la gestió de la mobilitat.
La seguretat viària a la ciutat de Lloret 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.

Prioritat:
☑

Alta

☐

Mitjana

☐ Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret, Policia Local.

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)

L’esforç i el compromís de tots és imprescindible per a assolir els objectius marcats en matèria de
seguretat. 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.
Es proposa realitzar de forma periòdica campanyes de sensibilització sobre mobilitat
sostenible i segura i, especialment, continuar realitzant campanyes d’educació viària.
L’accidentalitat i sinistralitat és un tema dins de la mobilitat que afecta als ciutadans, tant als residents
com als visitants i turistes, i que és una problemàtica on les diferents entitats encarregades han de
posar de la seva part per tal de millorar aquells aspectes necessaris per disminuir aquest fet.
L’objectiu d’aquesta proposta és:


Reduir l’accidentalitat al municipi de Lloret.



Treballar conjuntament els ciutadans i les entitats públiques i privades en temes de seguretat
viària, per acordar les millors propostes per a cada cas.



Augmentar la seguretat tant dels vianants i bicicletes com de la resta de modes de transport

L
Per tal de millorar la seguretat viària es proposa:


Realitzar reunions temàtiques especialitzades en els accidents de trànsit.



Instal·lar sistemes de videovigilància i noves tecnologies per la gestió de les zones de
concentració d'accidents.



Millorar la coordinació entre la Policia Local (Àrea Tècnica) i Mobilitat respecte a la informació
sobre accidents al municipi.



Campanyes per promocionar els modes de transport més sostenibles com per exemple el dia
sense cotxes o bé des de les escoles es poden realitzar tallers de seguretat viària per
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SC
9.1.2
CODI:

☐ Alta
GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
SC1: ESTENDRE ENTRE LA POBLACIÓ LA SENSIBILITZACIÓ I CONSCIENCIACIÓ
CIUTADANA SOBRE ELS VALORS DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA QUE
CONTENEN ELS PRINCIPIS I OBJECTIUS ESTABLERTS. MILLORAR LA
INFORMACIÓ I FORMACIÓ DE LA CIUTADANIA RESPECTE ALA MOBILITAT
SOSTENIBLE I LA SENYALITZACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.

☑ Mitjana

☐

Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret de Mar, Centres educatius.

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)

NOM DE LA PROPOSTA:
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 BICICLETA COM A NOU OBJECTIU CULTURAL I
EDUCATIU.
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
Es tracta de realitzar una campanya de sensibilització sobre la bicicleta i els seus beneficis
en salut i medi ambient i organitzar i col·laborar en actes de promoció de desplaçaments
en bicicleta.
Una de les principals voluntats del PMUS de Lloret de Mar 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.
Per tal de fomentar la correcta utilització de la bicicleta, cal fer una tasca d’informar i conscienciar als
usuaris i potencials usuaris de la mateixa com són els visitants al districte i turistes.
L’objectiu de la proposta rau en:


Promocionar i potenciar el correcte ús de la bicicleta pel municipi.



Millorar la qualitat urbana de la ciutat i convidar als residents i visitants a desplaçar-se en
bicicleta.

ACTUACIONS:
Per tal de millorar les estratègies de comunicació es proposa:


Campanya de comunicació per divulgar la utilització de la bicicleta i les vies per on es pot circular.
Aquestes campanyes es poden implantar a les escoles, col·lectius, centres de treball,
equipaments, operadors turístics, etc...



Campanya del dia sense cotxe, potenciant el ús de la bicicleta.

Prioritat:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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SC
9.1.3
CODI:


GENER 2020

Organitzar tallers de treball amb col·lectius i entitats per tal de fomentar l'activitat a peu a
l'interior del municipi.

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
SC1: ESTENDRE ENTRE LA POBLACIÓ LA SENSIBILITZACIÓ I CONSCIENCIACIÓ
CIUTADANA SOBRE ELS VALORS DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA QUE
CONTENEN ELS PRINCIPIS I OBJECTIUS ESTABLERTS. MILLORAR LA
INFORMACIÓ I FORMACIÓ DE LA CIUTADANIA RESPECTE ALA MOBILITAT
SOSTENIBLE I LA SENYALITZACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.
NOM DE LA PROPOSTA:
CONTINUAR FENT CAMPANYES I ACTES DE PROMOCIÓ A PEU. SETMANA DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE.
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
L’opció modal dels ciutadans dependrà en bona part de la infraestructura de transport existent al
municipi, que en el mode a peu es tradueix en les condicions d’habitabilitat de l’espai públic:
accessibilitat, ergonomia, característiques morfològiques del teixit urbà, presència de vegetació,
materials de façanes i paviments, diversitat d’activitat al carrer, confort acústic o qualitat de l’aire,
entre d’altres.

Prioritat:
☐

Alta

Tot i així, en darrer terme l’opció modal dependrà de la tria personal que faci el propi ciutadà. És per
aquest motiu que són molt positives les campanyes i actes a favor dels desplaçaments en modes més
sostenibles: mobilitat a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric, així com continuar
treballant en la divulgació d’aquesta informació, mitjançant accions de promoció, jornades, reunions
i fòrums entorn la mobilitat sostenible.

Agents implicats:

Cal crear una cultura on la gent triï caminar, adequant el municipi per fer-lo el màxim de confortable
possible, així com descrivint els beneficis que s’obtenen caminant tant a nivell de salut com a nivell
de contaminació.

Fase 1 (2020-2022)

☐ Mitjana

☑ Baixa

Ajuntament de Lloret de Mar, Centres educatius.

Calendari d’implantació estimat:

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)

Per tant, es proposa realitzar més actes i campanyes per promocionar la mobilitat a peu, com la
participació en la Setmana de la Mobilitat Sostenible, la qual té l’objectiu per promoure els
desplaçaments amb modes de transport més eficients.
Els objectius principal són els següents:
• Donar a conèixer els avantatges que té caminar en els desplaçaments quotidians, tant per al propi
ciutadà com per al districte i la ciutat
• Incrementar el traspàs modal del vehicle privat a motor cap al mode a peu
• Contribuir al posicionament de la ciutat com a referent en qüestions de sostenibilitat
• Aconseguir un estil de vida saludable

ACTUACIONS:
A l’igual que els desplaçaments en bici, els viatges a peu són un tipus de desplaçament que reporta
grans beneficis, tant en la salut de les persones com al medi ambient.


Realitzar campanyes de sensibilització per tal que els resident del districte formin part de
l'evolució cap a una mobilitat més sostenible.



Participació a la Setmana de la Mobilitat Sostenible.
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9.2.1
CODI:

GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
SC1: ESTENDRE ENTRE LA POBLACIÓ LA SENSIBILITZACIÓ I CONSCIENCIACIÓ
CIUTADANA SOBRE ELS VALORS DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA QUE
CONTENEN ELS PRINCIPIS I OBJECTIUS ESTABLERTS. DUR A TERME CAMPANYES
DE CONSCIENCIACIÓ DELS CIUTADANS PER REFORÇAR L’ÚS DE MESURES
PREVENTIVES ESPECÍFIQUES PER MAXIMITZAR LA SEGURETAT VIÀRIA PER CADA
MODE DE TRANSPORT.



Creació d’un bus a demanda que pugui optimitzar recorregut a algun punt emblemàtic des
d’hotels.



Estudiar la viabilitat de la implantació d’aquest sistema.



Realitzar enquestes als treballadors dels complexos hotelers i als clients.

Prioritat:
☐

Alta

☑

Mitjana

Agents implicats:

NOM DE LA PROPOSTA:

Ajuntament de Lloret de Mar.

PROMOCIÓ DELS PLANS DE DESPLAÇAMENTS D’EMPRESA I PLANS DE MOBILITAT
SECTORIAL.

Calendari d’implantació estimat:

MUNICIPI:

☐ Baixa

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)

LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
Per solucionar la problemàtica dels polígons industrials es proposa realitzar plans de
desplaçaments d’empresa (PDE) al conjunt dels polígons del municipi. Com a punt de partida,
convé conèixer el màxim d’informació de les empreses, agrupades en polígons.
El conjunt d’informació pot aportar dades rellevants en quant a la millor forma de gestió de la mobilitat
i la detecció de demanda per a un servei de transport públic (concentració en origen i/o destinació,
horaris, etc.). Es necessitarà realitzar campanyes de comunicació per fomentar les mesures
implantades.
En aquesta línia, la Generalitat de Catalunya ha editat una guia per ajudar a desenvolupar els PDE.

D’altra banda, es proposa realitzar Plans de Mobilitat Sectorial per als diferents usuaris que disposen
de característiques especials al municipi: per als turistes i pels als residents temporals de les
urbanitzacions de fora del centre són els dos principals plans que cal desenvolupar, així com els
hotels.
ACTUACIONS:
Les actuacions per poder-se implantar són les següents:


Fer un estudi sobre les empreses que es volen adherir al PDE: Conèixer el nombre de
treballadors, horari, lloc de residència, disponibilitat de compartir vehicle, línies de bus. A
partir de conèixer aquesta informació es podrà conèixer la millor opció per la seva implantació;
sigui un sistema de bus a demanda, servei discrecional, bus llançadora...



Es realitzaran enquestes entre els treballadors per conèixer les seves prioritats.



Campanyes de comunicació per fomentar el seu ús.

Es proposa poder implantar un Pla de Mobilitat Sectorial per a turistes i residents temporals:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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9.2.2
CODI:

GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:



Establir comunicació amb els municipis veïns per intentar crear campanyes de conscienciació
conjuntes i arribar a més públic.



Coordinació amb altres àrees de mobilitat de municipis veïns per tal de realitzar campanyes
coherents i optimitzar els recursos disponibles.



Participació al grup de treball “Problemes de Mobilitat en destí” de l’Associació de Municipis
Turístics de Sol i Platja.

SC1: ESTENDRE ENTRE LA POBLACIÓ LA SENSIBILITZACIÓ I CONSCIENCIACIÓ
CIUTADANA SOBRE ELS VALORS DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA QUE
CONTENEN ELS PRINCIPIS I OBJECTIUS ESTABLERTS. DUR A TERME CAMPANYES
DE CONSCIENCIACIÓ DELS CIUTADANS PER REFORÇAR L’ÚS DE MESURES
PREVENTIVES ESPECÍFIQUES PER MAXIMITZAR LA SEGURETAT VIÀRIA PER CADA
MODE DE TRANSPORT.

Prioritat:

NOM DE LA PROPOSTA:

Agents implicats:

CONTINUAR PARTICIPANT EN PROJECTES SOBRE MOBILITAT SOSTENIBLE AMB ALTRES
ENTITATS EXTRAMUNICIPALS, PER AVANÇAR EN POLÍTIQUES DE MOBILITAT
COINCIDENTS.

Ajuntament de Lloret de Mar, ATM Girona, Generalitat de Catalunya, AMTU, Red de Ciudades por la
Bicicleta, Consorci Vies Verdes, AMT Sol y Playa

MUNICIPI:
LLORET DE MAR

☑

Alta

☐

Mitjana

☐

Baixa

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
Tal i com s’ha comentat, l’opció modal dels ciutadans dependrà en bona part de la infraestructura de
transport existent al del municipi que en el mode a peu es tradueix en les condicions d’habitabilitat
de l’espai públic: accessibilitat, ergonomia, característiques morfològiques del teixit urbà, presència
de vegetació, materials de façanes i paviments, diversitat d’activitat al carrer, confort acústic o
qualitat de l’aire, entre d’altres.
L’Ajuntament es compromet a participar en tot aquells esdeveniments que promoguin la mobilitat
sostenible a nivell supramunicipal: “El dia sense cotxe”, “Setmana de la mobilitat sostenible”, “Dia
internacional de Conscienciació sobre el Problema del Soroll”, Park(ing) Day....
En paral·lel s’intentaran establir 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.
Objectius
• Donar a conèixer els avantatges de la mobilitat sostenible a la població
• Incrementar el traspàs modal del vehicle privat a motor cap al mode a peu, bici o transport
públic.
• Difondre les bones pràctiques
• Contribuir al posicionament de la ciutat com a referent en qüestions de sostenibilitat
• Aconseguir un estil de vida saludable

ACTUACIONS:
Es portaran a terme les següents accions:


Campanyes de potenciació sobre la mobilitat sostenible. Informació que s’aportarà des de la
web de l’Ajuntament.



Establir convenis amb altres administracions per poder participar en altres projectes.
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9.2.3
CODI:

GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
SC1: ESTENDRE ENTRE LA POBLACIÓ LA SENSIBILITZACIÓ I CONSCIENCIACIÓ
CIUTADANA SOBRE ELS VALORS DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA QUE
CONTENEN ELS PRINCIPIS I OBJECTIUS ESTABLERTS. DUR A TERME CAMPANYES
DE CONSCIENCIACIÓ DELS CIUTADANS PER REFORÇAR L’ÚS DE MESURES
PREVENTIVES ESPECÍFIQUES PER MAXIMITZAR LA SEGURETAT VIÀRIA PER CADA
MODE DE TRANSPORT.

Prioritat:
☐

Alta

☑ Mitjana

☐

Baixa

Agents implicats:
Ajuntament Lloret de Mar

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)

NOM DE LA PROPOSTA:
REMODELAR LA PÀGINA WEB MUNICIPAL PEL QUE FA A LA INTRODUCCIÓ DE LA
MOBILITAT, ESPECIALMENT LA INTEGRACIÓ DE LA WEB DE TRANSPORT PÚBLIC.
MUNICIPI :
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
Actualment la web municipal de l’Ajuntament de Lloret no disposa d’un aplicatiu específic que tracti
temes relacionats amb la mobilitat. Per aquest motiu, es proposa remodelar la pàgina web per cerca
millors itineraris disposant de tota la informació sobre el transport públic del municipi.

ACTUACIONS:
Aquest aplicatiu haurà d’incorporar la següent informació:


Text del PMUS



Nous aplicatius de carpooling( en el cas de aplicar el bicisharing, carsharing...)



Càlcul del temps anant en diferents modes de transport, etc, així com l’enllaç que direccioni
als aplicatius dels diferents operadors de transport públic, especialment a Lloretbus.

A més, l’aplicatiu pot incloure la següent informació:


Normativa sobre mobilitat ( ordenances de càrrega i descàrrega, sones de vianants, espais
d’aparcament...



Xarxa de carrils clicables i aparcaments per a bicicletes



Campanyes (Setmana de la mobilitat, etc.) y consells a la població



Avisos a la població



Estudis realitzats



Horaris, línies i freqüències de l’oferta de transport



Suggeriments i participació ciutadana relacionada amb la mobilitat
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CODI:

GENER 2020

DES.10.1.1
LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:
DES1: DESENVOLUPAMENT DEL PLA. SEGUIMENT DEL PLA
NOM DE LA PROPOSTA:

ESTUDI ECONÒMIC- FINANCER SOBRE LA VIABILITAT DE GESTIÓ DE LA MOBILITAT DEL
MUNICIPI.
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
Redactar un PMUS requereix, posteriorment, habilitar els recursos necessaris per a poder dur-ne a
terme el seguiment i l’execució.
Aprofitant la revisió del PMUS és necessari estudiar quina és la millor manera de gestionar la
mobilitat al municipi. Per tant, en aquesta proposta es desenvoluparà un estudi econòmic i
financer sobre la viabilitat de les diferents formes de gestió de la mobilitat possibles.

ACTUACIONS:
Aquest estudi inclourà:


Anàlisi dels diferents serveis relacionats amb la mobilitat



Estudi viabilitat de les diferents formes de gestió possibles:



o

Directa: secció municipal

o

Directa: organisme autònom

o

Directa: societat municipal

o

Indirecta: concessions, contractes de servei, etc.

Definició de al solució a establir

Prioritat:

☑

Alta

☐

Mitjana

☐

Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret, AMTU

Calendari d’implantació estimat:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)
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Agents implicats:

CODI:

GENER 2020

DES.10.1.2

Ajuntament de Lloret de Mar.

Calendari d’implantació estimat:

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)

DES1: DESENVOLUPAMENT DEL PLA. SEGUIMENT DEL PLA
NOM DE LA PROPOSTA:
GENERAR UNA COMISSIÓ DE SEGUIMENT AMB UNA ESTRUCTURA ADMINISTRATICA I
TÈCNICA QUE PERMETI DESNEVOLUPAR EL PMU EFICIENTMENT, IMPULSAR EL PACTE DE
LA MOBILITAT DE LLORET DE MAR I MODIFICAR LES ORDENANCES AMB LES NOVES
INICIATIVES.
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
Es proposa crear una comissió tècnica que coordini les tasques necessàries per a portar a
terme el desenvolupament del PMUS. Així mateix, esdevindrà un instrument d'avaluació i
seguiment del PMUS.

ACTUACIONS:
Les actuacions a implantar per part de la comissió seran les següents:
Crear un equip tècnic que s’encarregui de recollir la següent informació:


Recollir el màxim d'informació necessària per avaluar la implantació del PMUS i
realitzar el seguiment dels seus efectes.



Ser l'eina d'avaluació de les polítiques de mobilitat. La comissió pretén convertirse en una eina d'avaluació i seguiment del model de mobilitat per tal d'analitzar
si la tendència d'aquest model segueix l'orientació prevista al PMUS i normativa
vigent en els eixos que caracteritzen el model de mobilitat desitjable (qualitat de
vida, competitivitat econòmica, sostenibilitat, seguretat, saludabilitat i integració
social). Per això, s'ha definit una bateria d'indicadors, cadascun d'ells relacionat
amb un o més eixos, que han de servir com a imatge dels resultats obtinguts per
l'aplicació de les polítiques de mobilitat.



Obrir un fòrum de debat sobre el model de mobilitat amb la participació de la
ciutadania i agents implicats en la mobilitat de la ciutat.



Una de les tasques de la comissió serà la de realitzar els informes de seguiment
del PMUS, tal com estableix la legislació vigent.

Prioritat:
☐ Alta

☑ Mitjana

☐

Baixa
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☑ Alta

CODI:

DES.10.1.3

GENER 2020

LÍNIA D’ACTUACIÓ PRINCIPAL:

☐

Mitjana

☐ Baixa

Agents implicats:
Ajuntament de Lloret de Mar

Calendari d’implantació estimat:
DES1: DESENVOLUPAMENT DEL PLA. SEGUIMENT DEL PLA

Fase 1 (2020-2022)

Fase 2 (2023-2024)

Fase 3 (2025-2026)

NOM DE LA PROPOSTA:
CREAR UNA LÍNIA DE PRESSUPOSTOS MUNICIPALS ASSIGNADA AL DESENVOLUPAMENT
DEL PMUS DE LLORET DE MAR
MUNICIPI:
LLORET DE MAR
DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
Per poder plasmar totes les propostes plantejades al PMUS es necessari estudiar de forma efectiva
la creació d’una línia de pressupostos municipals. Per tant, en aquesta proposta va dirigida en
crear una línia de pressupostos municipals per assignar el correcte desenvolupament del
PMUS.
Es necessari establir prioritats d’execució entre totes les propostes tenint en compte el període de
vigència del Pla ( 6 anys) des de la seva aprovació.
En el cas del municipi de Lloret s’estableixen 3 fases:


Fase 1: Prioritat alta: 2020-2022



Fase2: Prioritat mitjana: 2023-2026



Fase 3: Prioritat baixa: 2026-2032

Per totes les propostes, el Ajuntament haurà de destinar un cost
per realitzar les partides pressupostaries.
En cas que les propostes tinguin un cost més elevat, es recomana
buscar ajudes, subvencions autonòmiques, estatals o europees,
com també finançament privada.
Es proposa portar a Ple de l’Ajuntament una partida econòmica com
a part dels pressupostos municipals.

ACTUACIONS:
Les accions a implantar són les següents:


Designar en el Ple de l’Ajuntament la partida econòmica corresponen als pressupostos
municipals.



La partida haurà de ser anual.



Creació de seguiment del funcionament del PMUS.

Prioritat:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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