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1. Introducció

1. Introducció: el PMUS, una peça clau en la gestió municipal
El PMUS articula un servei a la ciutadania i una gestió de la mobilitat municipal

Medi Ambient

Entorn

Vianants
Bicicletes
Mercaderies
Transport Públic
Transport Privat
Aparcaments
Etc.
Modes de desplaçaments

Situació actual

Recordem
La planificació i gestió de la mobilitat inclou tots els modes de transport: vianants, bicicletes,
transport públic, vehicle privat, etc. i tots aquells elements externs que també en formen part:
medi ambient, seguretat viària, etc.
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2. Metodologia i cronograma

2. Metodologia i cronograma
I. Recollida
d’informació
vinculada al PMUS.
Execució dels treballs
de camp

0. Recopilació
d’estudis previs

II. Anàlisi de l’oferta
existent

PREDIAGNOSI

III. Anàlisi de la
demanda

IV. Caracterització del
sistema de mobilitat

DOCUMENT DE REFERÈNCIA DE L’INFORME DE
SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

V. Diagnosi de la
situació actual i
futura

VI. Definició
d’objectius

VII. Propostes
d’actuació i programa
i indicadors finals

VIII. Tràmits i
modificacions

IX. Aprovació
definitiva PMUS
(Ple Ajuntament)

DIAGNOSI i PROPOSTES PARTICIPADES

PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT 2015 - 2020

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL DEL PMUS
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3. El Pla

3. Objectius del Pla
El PMUS articula un servei a la ciutadania i una gestió de la mobilitat municipal
 Objectius unimodals:

- Objectiu 1: Afavorir les condicions per a la mobilitat dels vianants.
- Objectiu 2: Augmentar la participació de la bicicleta en el conjunt de mitjans de transport
d'ús habitual, tot creant les condicions d'infraestructures, de gestió del trànsit i d'educació
viària necessàries per promoure'n la utilització.

- Objectiu 3: Promoure la utilització del transport públic davant del transport privat, i oferir
un sistema de transport col•lectiu de qualitat i competitiu respecte als desplaçaments en
vehicle privat.

- Objectiu 4: Fomentar un ús racional del cotxe, bo i aplicant mesures que facilitin el
traspàs de ciutadans a altres mitjans de transport més sostenibles i que promoguin la
intermodalitat.

- Objectiu 5: Compatibilitzar l’oferta d’aparcament amb la demanda de rotació i de
residents, el dinamisme econòmic de la ciutat i les bones condicions d’accés i mobilitat per
als mitjans més sostenibles.

- Objectiu 6: Garantir una distribució de mercaderies, de manera àgil, ordenada, amb el
mínim impacte sobre el sistema de mobilitat de la ciutat i garant del ple desenvolupament de
les activitats econòmiques de la ciutat.
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3. Objectius del Pla
El PMUS articula un servei a la ciutadania i una gestió de la mobilitat municipal
 Objectius multimodals:

- Objectiu 7: Fomentar la intermodalitat com a mesura per assolir un ús eficient dels
diferents mitjans de transport en cada tram de la cadena de transport.

- Objectiu 8: Millorar la seguretat viària mitjançant la reducció de l’accidentalitat i respectant
l’espai públic destinat a cada mitjà de transport.

- Objectiu 9: Controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica
provocats pel trànsit.

- Objectiu 10: Aprofitar els avenços tecnològics existents per millorar el sistema de mobilitat
i el control del trànsit.

- Objectiu 11: Preveure en les futures actuacions una configuració de l’espai públic que
tingui en compte les necessitats del model de mobilitat.

- Objectiu 12: Sensibilitzar la ciutadania i conscienciar-la dels valors que contenen els
principis i objectius establerts en aquest Pla.
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3. El Pla

VIANANTS

 Treball de camp:

- Caracterització de les xarxes principals i secundàries de vianants (amplades i pendent
longitudinal de les voreres, estat dels guals, etc.).

- Aforaments de vianants en 5 punts de la xarxa.

Característiques generals de la
xarxa de vianants:

- Esplugues de Llobregat
presenta unes característiques
favorables per la mobilitat a
peu: 90% desplaçaments
interns dels residents.

- No obstant, efecte barrera
de les dues infraestructures
viàries que travessen el
municipi (Ronda de Dalt i B23): dificultat per la mobilitat a
peu entre alguns barris.
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3. El Pla

VIANANTS

Punts forts

Punts febles

• Un 74% dels metres lineals de la xarxa
principal de vianants presenta una pendent
baix (inferior al 6%); tot i que hi ha itineraris
amb forts pendents, sobretot als quatre barris
de muntanya (La Mallola, Ciutat Diagonal, La
Miranda i Finestrelles).

• Efecte barrera de les dues autovies que
travessen el municipi (la Ronda de Dalt i la B-23).

• La major part dels guals de vianants de la
xarxa principal de vianants està ben
dissenyat i en bon estat de conservació.
• Els guals estan dotats d’elements que
faciliten la mobilitat dels invidents, ja sigui
mitjançant panot guia o botons.
• Els corredors verds permeten enllaçar carrers
per a vianants, zones verdes i espais lliures,
equipaments públics i centres d’interès
comunitari.
• L’Ajuntament prioritza la introducció
d’elements físics de reducció de la velocitat
dels vehicles a les cruïlles – sobretot passos
de vianants en forma de plataformes elevades
– en totes les actuacions urbanístiques a la via
pública.

• Els torrents que travessen la ciutat de nord a
sud també actuen com a barrera física en els
itineraris de vianants.
• La meitat dels guals de la xarxa principal no
compleixen amb la normativa d’accessibilitat,
ja sigui perquè estan mal dissenyats o bé perquè
es troben en un mal estat de conservació.
• Els semàfors amb polsador situats a la rodalia
de les estacions del tramvia – al carrer Laureà
Miró i l’avinguda de Cornellà – no funcionen i
creen confusió en els usuaris.
• Punts importants de la xarxa secundària de
vianants no estan urbanitzats.
• Més de la meitat dels guals de la xarxa
secundària de vianants no compleix amb la
normativa d’accessibilitat.
• S’han detectat dèficits de seguretat dels
vianants a la rodalia dels centres educatius
CEIP Folch i Torres i l’Escola Lola Anglada.

• Els itineraris de vianants al voltant de les
estacions de tramvia estan ben resolts.
• S’han realitzat actuacions per a millorar la
seguretat dels vianants a l’entorn d’altres
centres atractors/generadors de mobilitat
(‘Pla Camins Escolars Can Vidalet’, etc.)
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3. El Pla

VIANANTS

 Propostes:
a)

Eixamplament de voreres: per assolir 1,8 metres d’amplada útil (ORDRE
VIV/561/2010)
Definició d’actuacions singulars a: carrer Nord, carrer de Pau Torres, carrer Sant
Mateu, avinguda del Torrent, avinguda Països Catalans i carrer Laureà Miró

b) Millora dels guals de vianants: construcció de guals inexistents (ORDRE
VIV/561/2010)
c)

Millora de l'accessibilitat i el confort dels vianants als passos inferiors de l'autovia
B-23


No és necessari efectuar cap actuació:



el tram del carrer Laureà Miró entre el carrer Nou i el carrer d’Anton Fortuny,
el túnel exclusiu per a vianants entre el carrer Amadeu Amat i el carrer de
Josep Puig i Cadafalch.

Cal actuar-hi:

-

Túnel del carrer Ignasi Iglesias
Túnel de l’avinguda Lluís Companys
Túnel de l’avinguda Països Catalans (Pla Porta Barcelona)

d) Millora de la semaforització a la xarxa principal de vianants
e)

Millora dels temps de verd als passos de vianants que creuen l’eix del tramvia

3. El Pla

BICICLETES

 Treball de camp: caracterització de la xarxa ciclista (amplades, estat, etc.) .
Aforaments de bicicletes en 5 punts de la xarxa.
 La xarxa presenta algunes discontinuïtats, tant internes com externes.
 La xarxa ciclista té una longitud total de 16km i està formada per: camins verds, pistes bici,
voreres bici, zones 30 i carrers de convivència.
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3. El Pla

BICICLETES

Punts forts
• Xarxa extensa i en bon estat general de
conservació.

Punts febles

• La xarxa actual dóna servei a la majoria dels
centres atractors de mobilitat del municipi.

• La majoria dels itineraris urbans i interurbans
no tenen continuïtat . De fet, la connectivitat i
continuïtat externa de la xarxa amb els municipis
veïns és molt baixa.

• Alguns trams de la xarxa de vies ciclistes
d’Esplugues formen part de la Ronda Verda
del Barcelonès.

• Un 7% de la longitud total de la xarxa de vies
ciclistes (1,1 km de 16 km) es troba en mal
estat de conservació.

• Les vies ciclistes compleixen l’amplada
mínima i superen l’amplada recomanable
establerta pel ‘Manual per al disseny de vies
ciclistes de Catalunya’.
• Les vies ciclistes disposen d’una senyalització
horitzontal correcta, però només alguns
disposen d’una senyalització vertical adequada.

• En els barris de muntanya el pendent de la
xarxa de vies ciclistes és mig (entre el 6% i el
8%) o alt (superior al 8%).
• El traçat d’algunes voreres bici passa davant
de parades d’autobús, creant conflictes
potencials entre usuaris de les xarxes (avinguda
de Cornellà, principalment).

• Els dos trams de discontinuïtat de la vorera
bici de l’avinguda de Cornellà estan ben
senyalitzats.
• El municipi d’Esplugues de Llobregat compta
amb una extensa xarxa d’aparcaments de
bicicletes a la via pública: 36 d’aquests
aparcaments són d’ús públic (amb unes 150
places) i 6 aparcaments “Bicibox” (amb unes
50 places).
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3. El Pla

BICICLETES

 Propostes:
a)

Directrius per al disseny de vies ciclistes en els nous desenvolupaments
urbanístics: definició de criteris per la implantació de noves vies ciclistes en funció de
la classificació funcional dels carrers als quals s’implantin (bàsica, secundària o veïnal).
 Tipologia via ciclista (ordre preferència): carril bici protegit, carrer zona 30, vorera
bici, carrer de convivència, vorera de convivència.
 Dimensions dels carrils bici (Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya)

b) Ampliar i millorar la connectivitat de la xarxa de vies ciclistes
 Connexions internes

 Nous eixos ciclistes
c)

Creació d'una xarxa interurbana de vies ciclistes:


Pla Metropolità de Mobilitat Urbana (PMMU).



Creació d’una xarxa de vianants i carril bici integrada amb els municipis veïns
(Sant Just Desvern, Cornellà de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona i
Sant Joan Despí).

d) Aforament de bicicletes
e)

Campanyes de promoció i difusió de la xarxa de vies ciclistes

f)

Dissenyar programes de formació sobre l’ús urbà de la bicicleta i sobre la
normativa vigent

g) Garantir les infraestructures necessàries per a l’accés en bicicleta als principals
centres generadors i/o atractors de mobilitat del municipi
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3. El Pla

TRANSPORT
PÚBLIC

 Xarxa ferroviària:
- 1 estació de metro (Can Vidalet) de la línia 5;

- 5 estacions de tramvia (línies T1, T2 i T3) i estacions situades en altres municipis que
també donen servei als habitants d’Esplugues: ‘Llevant-Les Planes’ (línia T2 tramvia),
‘Hospital de Sant Joan Despí І TV3’ (línia T3 tramvia) i ‘Rambla Sant Just’ (línia T3
tramvia).
 Xarxa d’autobusos: 12 línies diürnes i 3 nocturnes
 Taxi: 2 parades (Hospital de Sant Joan de Déu i Clínica Diagonal).
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3. El Pla

TRANSPORT PÚBLIC

Punts forts

Punts febles

• Esplugues de Llobregat té una bona cobertura
de la xarxa d’autobusos tant diürns com
nocturns.

• La xarxa de metro i tramvia no dóna
cobertura als barris de La Mallola, Ciutat
Diagonal, La Miranda i Finestrelles. Tan sols el
barri de Can Vidalet queda servit per la xarxa de
metro.

• El municipi disposa de 5 estacions de la xarxa
de tramvia: Ca n’Oliveres, Can Clota, Pont
d’Esplugues, La Sardana i Montesa.
• Els barris de Ca n’Oliveres, Can Vidalet, Can
Clota, el Centre, el Gall, la Plana i Montesa
disposen d’una bona cobertura de la xarxa de
tramvia.
• A més, altres estacions de la xarxa de
tramvia situades fora dels límits del terme
municipal també donen servei als habitants
d’Esplugues de Llobregat.
• Totes les estacions de tramvia estan
adaptades per a persones amb mobilitat
reduïda (PMR).
• La pràctica totalitat del municipi queda
coberta per la xarxa de transport públic de
superfície diürn,
• A totes les marquesines hi ha plafons amb
tota la informació sobre la xarxa
d’autobusos i de la resta de transport públic
al municipi. Els pals de parada disposen
d’informació sobre l’itinerari i els horaris de
funcionament de les línies que hi tenen parada.

• Tan sols 4 (línies JM, L46, 57 i 157) tenen un
interval de temps mitjà en dia feiner de 15
minuts.
• Les línies d’autobús urbanes (EP1 i EP2) no
circulen els dies festius.
• Problemes generals que afecten a tot el
municipi:
– Existència de passos elevats per a
vianants mal dissenyats.
– Vorades de la plataforma per a les vies del
tramvia amb arestes i puntes vives que
resulten extremadament agressives per
als pneumàtics dels autobusos.
• S’han detectat dèficits d’accessibilitat en
algunes parades de la xarxa de transport públic
de superfície diürn del municipi.
– Ubicació de les parades a la via pública.

– Manca d’elements físics que milloren
l’accessibilitat a les parades.
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3. El Pla

TRANSPORT PÚBLIC
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3. El Pla


Propostes Ajuntament:
−
−
−

−


Millora de l’accessibilitat de les parades.
Millora dels punts negres de la xarxa de transport públic: fruit de l’acord entre
l’Ajuntament, els operadors (Soler i Sauret i TMB) i l’AMB.
Millora dels passos elevats per a vianants: definició dels criteris de disseny a seguir
per a la construcció i implantació de passos de vianants de ressalt sense comportar una
molèstia als usuaris, principalment, autobusos i serveis públics.
Implantació d’un carril bus a l’avinguda dels Països Catalans

Propostes Ajuntament / AMB:
−
−
−
−
−
−
−
−



TRANSPORT PÚBLIC

Substitució del pal de parada existent per una marquesina en algunes parades
Instal·lació de plataformes d’embarcament
Instal·lació de pantalles d’informació dinàmica a les parades
Instal·lació de pantalles d’informació dinàmica en alguns punts neuràlgics de la
ciutat
Millores en el servei de les línies urbanes d'autobús (Esplubús)
Millora de la connexió amb l’aeroport del Prat
Estudi per a la creació d’un intercanviador de baix cost al Pont d’Esplugues
Estudi de millora de la connectivitat en autobús amb Barcelona i la resta de l’AMB

Propostes ATM / TRAM:
−
−

Millora de les vorades de la plataforma per a les vies del tramvia (agressives per als
pneumàtics dels autobusos i altres vehicles).
Nova configuració urbanística del carrer Laureà Miró: nova centralitat urbana que
enllaci el centre històric del municipi amb la zona comercial i l’illa de vianants existent
19
situada entre el carrer Laureà Miró i l’avinguda de Cornellà.

3. El Pla

TRANSPORT PÚBLIC

 Propostes Altres Administracions:
Propostes del Pla Director d’Infraestructures (PDI) del transport públic col·lectiu de
l’RMB 2011-2020: el PMUS d’Esplugues de Llobregat recull les modificacions /
adaptacions a introduir en les propostes del PDI per tal d’adaptar-les al model de ciutat
desitjat:
−

Nova línia ferroviària Castelldefels - Cornellà - Zona Universitària

−

Perllongament de la línia L3 des de Zona Universitària fins a Sant Feliu de Llobregat

−

Perllongament de la línia L6 entre Reina Elisenda i Sant Joan de Déu

−

Estudi de viabilitat del carril bus-VAO a l’autovia B-23

−

Connexió de les dues xarxes actuals del tramvia: Trambaix i Trambesòs

Creació d'un gran intercanviador modal a la rodalia del Pont d'Esplugues, que ha de
permetre la connexió entre:



Xarxa d’autobusos metropolitans



Xarxa de tramvia



Xarxa de metro



Xarxa de rodalia de Barcelona
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3. El Pla

TRANSPORT PÚBLIC

Prolongació
L3 metro
a St. Feliu

Prolongació
L6 FGC
a Finestrelles

Nova
Línia
Rodalies

Nou intercanviador
Pont d’Esplugues
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VEHICLE PRIVAT

 Treball de camp

- Aforaments automàtics a 15 punts de la xarxa:
Hora punta matí de 8:00 – 9:00
Hora punta tarda de 18:00 – 19:00
- Comptatges manuals a 8 punts.
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3. El Pla

VEHICLE PRIVAT

Punts forts

Punts febles

• L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha
desenvolupat tres tipologies de gestió de l’espai
públic per a reduir, pacificar o, fins i tot, eliminar el
trànsit de vehicles privats en algunes zones de la
xarxa secundària veïnal:

• L’estructura urbanística i viària d’Esplugues de
Llobregat està condicionada per les dues vies d’alta
capacitat que travessen el terme municipal, la Ronda
de Dalt i la B-23.

– carrers de zona 30,

• Els dos principals eixos viaris del municipi suporten
les intensitats de trànsit més elevades :

– carrers de prioritat invertida,

− carrer Laureà Miró

– i carrers exclusius per a vianants.

− avinguda de Cornellà – avinguda dels Països
Catalans)

• Una part significativa de la xarxa secundària
col·lectora (gairebé un 30%) s’ha transformat en els
darrers anys en zona 30.
• La senyalització d’orientació a Esplugues de
Llobregat és completa i es localitza als carrers de la
xarxa primària.
• En general, s’ha observat que els principals pols
atractors/generadors de mobilitat estan ben
senyalitzats tant als accessos com als carrers
interiors al municipi.

• Les principals congestions també es registren en
aquests dos eixos viaris. El principal punt negre en
aquest sentit és el nus viari que conformen la plaça
Ramon Trias Fargas i la plaça Josep Català i Soler, a
l’avinguda dels Països Catalans.
• S’ha detectat un elevat trànsit de pas de vehicles
amb origen i/o destinació el barri de Can Vidalet (i la
zona de L’Hospitalet de Llobregat més propera a
aquest barri) que connecten amb la Ronda de Dalt a
través de l’interior del barri de Can Clota.
• En alguns punts de la xarxa viària primària se
superen les velocitats màximes permeses.
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VEHICLE PRIVAT

 Propostes:
a)

Proposta de nova jerarquia viària: la jerarquització viària determina l’organització i la
gestió del trànsit al municipi.
 Integració amb la resta de xarxes de
 Reducció de l’accidentalitat.
modes de transport (vianants, transport  Reducció de la contaminació atmosfèrica.
públic, bicicleta, etc.).
 Pacificació del trànsit.

b) Estendre la xarxa de carrers de zona 30, carrers de prioritat invertida i carrers
exclusius per a vianants
c)

Creació de “superilles” de Zona 30: s’han definit a partir de les següents
consideracions bàsiques:


Respectar la jerarquització viària futura definida en aquest Pla.



Mantenir tant com sigui possible l’estructura dels barris del municipi.



Dotar les “superilles” d’una coherència interna, tant a nivell socioeconòmic,
d’activitat econòmica, equipaments, usos de l’espai públic i gestió de la mobilitat.
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VEHICLE PRIVAT

 Propostes:
En el marc del procés de redacció del PMUS, s’han realitzat estudis específics per a avaluar
problemàtiques singulars / puntuals, i que han estat la base per a la definició de les següents
propostes:
d) Millora de la mobilitat al nus viari que conformen la plaça Ramon Trias Fargas i la
plaça Josep Català i Soler, a l’avinguda dels Països Catalans
e)

Estudi de reordenació del trànsit al barri de Can Clota

La reordenació del carrer Laureà Miró suposa canvis i millores que afecten tots els modes de
transport:

g) Creació d'itineraris alternatius per al pas de vehicles privats degut a la pacificació
del tram del carrer Laureà Miró entre la Plaça Santa Magdalena i el límit del terme
municipal
La resta de propostes de millora del de la mobilitat en vehicle privat són les següents:
h) Millora de la seguretat als carrers i cruïlles amb una concentració d'accidents més
elevada tenint en compte els resultats del Pla Local de Seguretat Viària
i)

Actualització del Pla Director de Senyalització

j)

Promocionar les iniciatives de mobilitat col·laborativa com a alternativa a l’ús i la
propietat de vehicles privats

k)

Impuls de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en la gestió de
la mobilitat
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APARCAMENT

Punts forts
• L’oferta d’aparcament nocturna és suficient per a
cobrir la demanda d’aparcament dels residents
• S’han realitzat actuacions de regulació de
l’aparcament a la via pública (implementació de
zona blava i/o zona verda) en aquelles zones del
municipi amb una demanda d’aparcament diürna
més elevada:
− la zona comercial del Centre,
− la zona del barri de Finestrelles més propera
a l’Hospital de Sant Joan de Déu
− la zona fronterera d’Esplugues i L’Hospitalet
al barri de Can Vidalet.
• Existència d’una ordenança que limita l’aparcament
de vehicles pesants i superiors a 2,2 metres en tot el
municipi.

Punts febles
• El treball de camp que es va realitzar a Finestrelles i
Can Vidalet va posar en evidència que hi havia un
dèficit d’oferta diürna d’aparcament en aquests dos
barris  ja s’han implementat mesures de regulació
de l’aparcament (zona verda i zona blava).
• El pes relatiu de les bosses d’aparcament en alguns
barris és molt elevada (a Can Cervera i a Finestrelles
el pes relatiu està per sobre del 40%, mentre que a
Can Clota, La Mallola i Montesa està al voltant del
20%). A mesura que el planejament vigent es vagi
completant aquestes bosses d’aparcament aniran
desapareixent i caldrà preveure mesures
compensatòries.
• Les bosses d’aparcament existents no només
serveixen per a cobrir la demanda d’aparcament
nocturna dels residents, sinó que també són un
incentiu per a l’ús del vehicle privat en els
desplaçaments dels no residents cap a Esplugues.

• No es disposa de dades sobre les característiques de
la demanda d’aparcament dels no residents a
Esplugues de Llobregat, de manera que no es pot
realitzar un balanç complet de l’aparcament al
municipi.
• No es disposa de dades per a avaluar el
funcionament de les zones verdes i zones blaves
existents al municipi.
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APARCAMENT

 Propostes:
a)

Establir mesures de regulació de l'aparcament en aquells barris on es detectin
dèficits en el balanç de l'aparcament o altres problemes relacionats amb
l'aparcament  Can Clota, La Plana i el Centre
Balanç d’aparcament nocturn =
OFERTA (via pública & guals)

–
DEMANDA (residents)
 Hi ha superàvit de places
d’aparcament a tots els barris
del municipi.
 No obstant, hi ha dèficit
d’aparcament en alguns trams
de carrer del municipi.

b) Definir polítiques d’aparcament i actuacions concretes orientades a certs grups
destinataris  treballadors de la zona industrial de El Gall, usuaris de l’Hospital
Moisès Broggi i estudiants universitaris.
c)

Estudi per a la reconversió d’algunes de les bosses d’aparcament existents en
aparcaments de dissuasió (“Park & Ride”)

d) Reordenació de l’aparcament de motocicletes al carrer Sant Mateu
e)

Reordenació de l’aparcament a la via pública al barri de La Mallola  carrers
Nord i Andreu Amat

f)

Creació d’una base de dades d’aparcament
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3. El Pla

MERCADERIES

 Treball de camp: anàlisi de la rotació i l’ocupació de les zones de càrrega i descàrrega i indisciplina en els dos
itineraris on s’ha analitzant la demanda d’aparcament (barri de Finestrelles i carrer Molí)
 Itinerari de vehicles pesants: s’han definit uns itineraris preferents de pas del vehicles pesants

Punts forts
• Les operacions de C/D, en general, es
realitzen sense generar problemes, tant per a
les empreses que gestionen les mercaderies
com per la resta d’usuaris de la via pública.

• Punts febles
• S’ha detectat un mal ús de les places
reservades C/D per part d’alguns vehicles
comercials, normalment turismes, que
excedeixen el temps màxim d’estada.
• S’ha detectat vehicles de mercaderies
estacionats en zones no permeses.
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3. El Pla

MERCADERIES

 Propostes:
a)

Xarxa integrada de vehicles pesants amb els municipis de la rodalia orientada a
l'accés a Polígons i Zones Industrials

b) Control del temps d'estada dels vehicles comercials a les zones de C/D i de
l'aparcament il·legal mitjançant la implantació del disc horari obligatori
c)

Ubicació de noves zones de càrrega i descàrrega

d) Desenvolupar propostes d’actuació orientades a redefinir el sistema de transport
urbà de mercaderies

29

Oficina principal

Delegació a les Illes Balears

Av. Pompeu Fabra, 12, baixos
08024 Barcelona
Tel.: (+34) 934 671 980
Fax: (+34) 934 671 981

Pérez Galdós, 5, 5è A
07006 Palma de Mallorca
Tel.: (+34) 971 775 296·
Fax: (+34) 971 775 298

www.cinesi.es

30

