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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL Cs GIRONA PER A MILLORAR LA SEGURETAT I 

VISIBILITAT ENS ELS PASSOS DE VIANANTS 

 

Míriam Pujola Romero, amb DNI 41575822-X, en representació del Grup 

Municipal Ciutadans-Partido de la Ciudadanía presenta el següent escrit: 

 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS GIRONA PER A 

MILLORAR LA SEGURETAT I VISIBILITAT EN ELS PASSOS DE VIANANTS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 Primer. – 

 Les marques sobre el paviment, o marques vials, tenen per objecte regular la 
circulació i advertir o guiar els usuaris de la via. Poden utilitzar-se soles o amb 
altres mitjans de senyalització a fi de reforçar o precisar les indicacions. 
Podríem definir els passos zebra com espais situats sobre la calçada que 
comparteixen caminants i vehicles en els punts d’encreuament entre itineraris 
per a vianants i vehiculars. 
 

 La possibilitat d’advertir la presència del vianant per part del conductor és 
fonamental, ja que en cas d’accident, serà el seu propi cos el que servirà de 
para-xocs i, per tant, la possibilitat de lesions greus o irreparables és molt 
elevada.  
 

 La mobilitat de vianants sempre ha de ser l’objecte d’activitats especifiques de 
planificació i disseny, amb la finalitat de trobar solucions adequades per a les 
necessitats de seguretat dels vianants, tenint en compte també la seva 
interacció amb altres components motoritzats o no motoritzats de la mobilitat. 
Per això, la ubicació i el disseny dels passos zebra s’han de considerar 
elements clau dintre d’un ampli sistema de mobilitat per a vianants dins del 
marc de la planificació de la mobilitat urbana en general. 

 

 Un clar exemple és que al nostre país, les ratlles horitzontals dels passos 
senyalitzats, s’estan eliminant per millorar la seguretat dels vehicles de dues 
rodes, assegurant una millor adherència a la superfície de la carretera. 

 

 En quant a estadístiques d’accidentalitat, cada any perden la vida més de 7500 
vianants atropellats a Europa, 470 a Espanya ( en el moment de realitzar-se 
l’estudi més endavant citat). La mitjana europea és de 15,5 morts per cada 
milió d’habitants. Espanya està lleugerament per sota de la mitjana , amb 11,1 
atropellaments mortals per milió, però no deixa de sorprendre que la nostra 
taxa de perillositat dobli la de països com Suècia o els Països Baixos. Girona 
és la única demarcació catalana on el nombre de morts i ferits greus 
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d’accidents de trànsit ocorreguts en vies urbanes va augmentar el 2015 
respecte al 2014. La sinistralitat va incrementar-se en un 21,9% en només un 
any. Es va passar de 105 a 128 morts i ferits greus en sinistres viaris a la 
província.  
 

 Quant a la franja horària on hi ha més accidentalitat, cal destacar que la 
nocturna augmenta de forma destacada a Girona, passant de 19 a 24 morts i 
ferits greus, el que suposa un creixement del 26,32% en aquest període. El 
matí, però, és la franja horària amb més accidentalitat urbana, ja que 
s’incrementa un 50% de 2014 al 2015, passant de 34 a 51 fets amb morts i 
ferits greus.  

 

 Una altra dada preocupant és que el 37,4 % de les morts per atropellament, es 
produeixen en passos de vianants que, per definició, haurien de representar 
zones segures. Això representa quasi tres mil morts anuals, a nivell continental, 
que podrien ser evitades amb una senyalització més efectiva. 

 

 Per altra banda, inclús si tots els passos per a vianants fossin 100% segurs, la 
dada anterior ens indica que es continuarien produint pràcticament dues 
terceres parts dels atropellaments mortals, aquells que s’efectuen en llocs on el 
vianant no hauria d’estar. 

.  

Segon. - A tenor de l’exposat, i seguint amb les recomanacions de l’Estudi Eurotest de 
Comparativa europea de Passos de Vianants, es fa necessària la implantació d’un 
seguit de mesures preventives com la referència en la revisió dels passos existents i la 
creació de nous passos:   

 La bona visibilitat en tots els passos de vianants s’hauria de considerar com 
una de les directrius més importants a complir en el disseny. Els passos de 
vianants s’haurien de planificar i dissenyar evitant la presència d’obstruccions 
que limitin la visibilitat entre vianants i conductors. On sigui impossible prohibir 
que els vehicles aparquin a prop dels creuaments de vianants (inclús 
mitjançant marques especials en ziga-zaga), s’haurà de fomentar la inclusió 
d’extensions de vorades davant de les zones d’aparcament. 
 

 Línies de parada, on sigui possible, a una distancia d’entre 6 i 15 metres davant 
dels passos de vianants no només faciliten que els vehicles s’aturin abans 
d’apropar-se als passos, sinó que també milloren la visibilitat per a vianants i 
vehicles en carrils transitats. 
 

 En interseccions és necessari evitar les solucions de disseny que limitin la 
visibilitat dels vianants i dels vehicles que van a girar, retirant obstacles dels 
angles dels carrers. 
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 En passos llargs, on sigui possible, s'haurien d'instal·lar illes per a vianants, 
amb la finalitat d'evitar situacions potencialment perilloses i per incrementar la 
seguretat d’aquests en passos zebra de llarga distància. 
 

 S'haurien d'instal·lar senyals de trànsit altament reflectors, així com mesures de 
seguretat addicionals, com dispositius especialment dissenyats per millorar la 
visibilitat nocturna. Marcacions de carretera addicionals, dispositius reflectors, 
senyals de trànsit (il·luminació urbana i de carretera, semàfors muntats en pals 
per sobre de la carretera, etc.) són elements essencials per incrementar la 
seguretat per als vianants. 
 

 Una molt bona visibilitat nocturna és de gran importància i, quan sigui 
necessari, és essencial incrementar la intensitat de la il·luminació de la 
carretera. 

 

 Els passos de vianants s'han de mantenir sistemàticament en bones 
condicions, complint amb els alts nivells de seguretat requerits. En particular, 
les superfícies de carreteres abans d'arribar a passos de vianants, sempre 
s'han de mantenir en perfectes condicions per oferir la màxima adherència (de 
preferència superfícies rugoses abans que materials com pedra, amb menor 
adherència, per a un millor rendiment en cas d'haver de frenar sobtadament). 

 

 Els passos zebra haurien de ser sotmesos a inspeccions de seguretat regulars, 
amb la finalitat de detectar problemes i decidir les mesures a prendre per 
aconseguir els nivells de seguretat adequats. 

 

 En passos amb fases de senyalització no exclusives per a vianants, llums 
intermitents addicionals podrien avisar als conductors que hi ha vianants 
intentant creuar. 

 

 S'hauria d'oferir accessibilitat per a persones amb discapacitat física (usuaris 
de cadires de rodes) en els passos mitjançant la instal·lació de vorades arran 
de terra o almenys, rampes amb un gradient màxim del 8%. 

 

 S'haurien d'instal·lar senderes tàctils, senyals acústics o dispositius tàctils en 
els semàfors amb vorades arran de terra, separats de la vorera, per ajudar a 
vianants invidents o amb dificultats de visió a creuar el carrer de forma segura. 
La instal·lació de balises metàl·liques baixes per prevenir que els cotxes 
aparquin darrere dels passos és molt perillosa per a aquestes persones, per la 
qual cosa s'haurà d'evitar. 

 

 S'haurien d'instal·lar marcacions de carretera addicionals indicant que hi ha 
vehicles que s'acosten (com el senyal “miri a la dreta”) amb la finalitat de 
millorar la seguretat per a vianants sords (i també pels altres usuaris de la 
carretera). 
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 S'ha de donar especial importància a la solució de conflictes amb altres usuaris 
de la carretera, especialment amb ciclistes, evitant solucions potencialment 
perilloses per als vianants que estiguin esperant per creuar el carrer. 

 

 L'ús d'un asfalt de color, per part de l'administració local s'hauria de 
desaconsellar ja que pot generar confusió i és fins i tot menys eficient i menys 
visible que el tradicional blanc sobre asfalt negre. 

 

 Algunes solucions tecnològiques podrien evitar accidents entre vehicles i 
vianants. S'espera que aquest tipus de dispositius siguin àmpliament utilitzats 
en el futur (com sensors automàtics que detectin la presència de vianants 
acostant-se al pas avisant als conductors amb suficient antelació sobre el 
possible perill). Els semàfors per a vianants haurien d'equipar-se amb major 
freqüència amb dispositius de compte enrere, permetent que els usuaris 
prenguin la seva pròpia decisió en relació amb la seguretat de 
creuar/abandonar el pas, segons les seves pròpies capacitats físiques 
(velocitat en caminar). La introducció de semàfors amb tecnologia de LEDs 
hauria de fomentar-se a tota Europa, també pel seu millor rendiment en el 
referit a la visibilitat, especialment de nit. 

 
En concret, els sensors automàtics, l'èxit preventiu dels quals comença a ser ja 
una realitat, es caracteritzen per: 
 

o El sistema sol estar compost per uns detectors de presència, instal·lats 
a banda i banda del pas de vianants, activen un sistema d'il·luminació 
que alerta els conductors dels vehicles de la presència del vianant, 
quan aquest es disposa a creuar la via de circulació. 

 
o El vianant que es disposi a creuar la via de circulació mitjançant el pas 

zebra, és detectat per un sistema de detecció invisible que s'instal·la a 
l'interior de cadascun de les quatre pilones situades convenientment en 
la mateixa rampa d'accés del pas de vianants. 

 

o Automàticament, és enviat un senyal d'activació als mecanismes 
d'alerta lumínics com són les balises, panells o semàfors. 

 

o Els conductors dels vehicles s'alerten visualment de l'activació d'aquests 
punts lumínics, amb els que poden detectar la presència d'un vianant 
encara que encara no estigui dins del seu camp de visió. 

 
o Els temporitzadors programats convenientment per controlar el temps 

que triga el vianant a poder creuar el pas de vianants, mantenen 
activats els indicadors lumínics fins que el transeünt hagi creuat la via. 
 

 Una menció especial és la que es mereix la nostra gent gran. La Fundació 
Mapfre ha elaborat un informe en el que reflexiona sobre la necessitat que 
carrers i carreteres comptin amb infraestructures més ben adaptades a 
conductors i vianants majors de 65 anys. Inclou un manual de recomanacions 
de disseny vial urbà per millorar la seguretat i l'autonomia d'aquest col·lectiu i 
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reduir la seva sinistralitat, que amb prou feines ha disminuït en els últims 12 
anys. 
 

o Aquest col·lectiu representa el 13 per cent del total de conductors a 
Espanya i el 27 per cent dels morts en accidents de trànsit el 2012, una 
dada que contrasta amb la xifra de 2001, quan amb prou feines 
representaven el 16 per cent del total de víctimes mortals. 
 

o L’informe «Mayores y seguridad vial: Manual de recomendaciones de 
diseño urbano. La perspectiva de las personas mayores», també 
reflecteix que metges i psicòlegs consultats ressalten, per exemple, que 
les corbes tancades dificulten la percepció de possibles perills en 
conductors amb cataractes i que la presència de guals, mobiliari urbà i 
desnivells també afecta negativament a tots els vianants, però en major 
mesura a aquells amb malalties com la artrosis, que és freqüent en 
persones amb edats avançades. 

 

o Tota aquesta informació, juntament amb les aportacions internacionals 
més rellevants en disseny vial i un estudi d'opinió per conèixer la 
percepció del risc de conductors i vianants espanyols i el seu nivell de 
coneixement dels senyals ha permès elaborar un manual que pretén 
convertir-se en una eina útil d'aplicació immediata per millorar la 
seguretat, l'autonomia i la mobilitat de vianants i conductors majors en 
l'àmbit urbà. 

 

o El manual, dirigit a ajuntaments, tècnics en disseny vial urbà i 
responsables de centres de salut, hospitals i residències, entre uns 
altres, proposa, per exemple, millorar la senyalització dels passos 
zebra, espais que el 13 per cent dels majors considera insegurs, en 
estar senyalitzats en moltes ocasions amb 2 marques vials horitzontals 
discontínues en lloc de les franges paral·leles horitzontals tradicionals 
en forma de “cebreado”. També planteja rebaixar vorades, incrementar 
les zones en les quals el límit màxim de velocitat és de 30 km/h, els 
carrers per als vianants i situar les parades dels autobusos amb 
marquesines amb bancs i en rectes, que segons els majors enquestats 
són les més segures. 

 

o També suggereix fomentar mesures per reduir la velocitat dels vehicles 
en determinades zones, promoure la senyalització vertical situada a la 
dreta de la calçada millor que a l'esquerra i augmentar la grandària de 
lletra dels senyals de tràfic per evitar accidents. 

 

o Cada any moren en les carreteres i carrers espanyols al voltant de 500 
persones majors de 64 anys, un segment de la població en el qual el 
nombre de morts per cada 100 víctimes d'accident és gairebé quatre 
vegades superior al de la resta. 

Tercer. - 
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Amb la finalitat d'aconseguir un equilibri entre la despesa que pugui suposar aquesta 
mesura i la seva eficàcia, es fa necessari un estudi previ que detecti els passos que 
poguessin resultar més perillosos o problemàtics amb la finalitat d'establir un ordre de 
prioritat. Aquest estudi hauria de servir com a referència per a l'adequació progressiva, 
en diferents fases, dels passos de vianants a millorar, així com dels nous passos a 
crear. 
Considerem que és necessari prendre mesures davant les deficiències que existeixen 
en els passos zebra del nostre municipi, la qual cosa repercuteix en una falta de 
seguretat, no només per a les persones que els creuen, sinó també per als conductors. 
 
 

Per tot l'exposat, proposem els següents,  

ACORDS: 

 Primer. 

o Que els serveis tècnics municipals realitzin un estudi preliminar i posterior 
informe on es contempli el grau de compliment en els nostres passos de vianants 
de les recomanacions realitzades per l’Eurotest Comparativa sobre passos 
zebra. 

o Que en aquest estudi s'inclogui una priorització dels passos de vianants que han 
d'adaptar-se i el cost de les diferents mesures susceptibles de ser aplicades  

Segon. - 

Una vegada realitzat l'estudi, procedir a la implementació progressiva d'aquestes 
accions en els passos ja existents i en els de nova creació, d'acord amb les 
recomanacions finals que siguin aprovades, així com al pressupost assignat a aquest 
efecte pel govern municipal, prioritzant aquells passos que per la seva ubicació 
(rodalies de col·legis, parcs, centres de salut i oci d'alta freqüentació de vianants, 
etc…), així com aquells en els que s'hagin registrat algun accident motivat per 
l'absència d'algun de les mesures preventives citades anteriorment.  

 

 

 

 

 

   A Girona a 6 de febrer del 2017 


