
Acció: VIES COMPARTIDES
Eix: Infraestructures

Enllaços d’interès: 
“Calmar el tráfico. Pasos para una nueva cultura 
de la movilidad urbana”. Alfonso Sanz. Ministerio 
de Fomento, 2008 (de compra)
http://www.fomento.gob.es/cpmf/productdetails
.aspx?productid=TT0174 i altres llibreries.
“Viure i circular, idees i tècniques per moderar el 
trànsit “ Govern de les Illes Balears, 2008. 
http://www.gea21.com/_media/publicaciones/vi
ure_i_circular.pdf
Dossiers tècnics de seguretat viària. Núms. 1, 10 i 
22.
http://www20.gencat.cat/portal/site/transit/men
uitem.f53597168480f55febd789a2b0c0e1a0/?vg
nextoid=2a839aaeccad5210VgnVCM1000008d0c
1e0aRCRD&vgnextchannel=2a839aaeccad5210Vg
nVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Indicadors d’avaluació:
•S’ha demanat la implementació de mesures de moderació del trànsit a l’ajuntament?
•S’ha fet participar els nens en els processos? (ex. En la diagnosi del viari o amb dibuixos 
per la senyalització).

Objectiu: 
Senyalitzar les vies al voltant del centre com a zones 30 o 20 de velocitat moderada 
perquè les bicicletes puguin compartir la calçada. 

Descripció: 
Al voltant dels centres escolars, l’elevat trànsit de vianants especialment vulnerables, 
com són els nens, fa que la moderació del trànsit sigui imprescindible. Mesures físiques, 
senyalització i campanyes són necessàries per a aquest espai viari particular. El respecte 
entre els diversos usuaris de la via ha de ser també un factor de base. La moderació de 
la velocitat fins a 30 km/h permet la convivència de bicicletes amb la resta de vehicles a 
la calçada, per la qual cosa, es fa possible la convivència en seguretat i es permeabilitzen 
les vies per al pas de les bicicletes.

Principals destinataris:
Usuaris actuals i potencials de la bicicleta per als desplaçaments escolars.

Recomanacions:
El paper del centre és reclamar aquestes condicions de moderació en el viari d’accés a 
les administracions locals. No només s’implementen amb mesures físiques, sinó que 
també  amb la senyalització corresponent.  Tant en la diagnosi com en aquest darrer 
punt és on poden intervenir els nens, que poden complementar els senyals 
reglamentaris amb  els seus dibuixos, per indicar la proximitat d’un centre escolar.

Senyalització de la zona 20 mph (equivalent a les zones 30 km/h) 
en combinació amb un dibuix infantil (Londres, Regne Unit). 
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