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1. LES PORTES D’ACCÉS A LES ZONES 30 DE SANT JUST
1.1. Identificació de les diferents zones 30
Al plànol 01 Zones d’estudi s’identifiquen les diferents zones 30 objecte d’atenció. Aquestes
abasten el conjunt de la trama urbana del municipi, amb l’excepció de les zones de polígons
industrials. En concret són les següents zones: barri Sud, Centre, Nord, Miranda, Basses de Sant
Pere, Modolell, Plana-Bellsoleig, Mas Lluí i zona Cervantes-Sagrega.

1.2. Senyalització vertical proposada
Als plànols 02 a 07, titulats Senyalització portes d’entrada a la zona 30, es detalla la senyalització
vertical i horitzontal necessària per indicar l’accés a les zones 30. Intencionadament, s’ha optat per
no senyalitzar les sortides de la zona 30.
En el cas de les zones 30 del barri Sud, Centre, Nord i Miranda (plànols 02 i 03), atès que han
estat estudiades amb detall al seu interior, els plànols no recullen aspectes de senyalització en
l’àmbit intern sinó que es limiten estrictament a les portes d’entrada. En canvi, a la resta de zones
30, els plànols també recullen alguna senyalització vertical que s’ha considerat necessària al seu
interior.
En concret, es proposen 3 tipus de senyals a les entrades de la zona 30, segons la naturalesa del
carrer per el qual s’accedeix:
1. Carrer residencial (senyal S-28): s’empra excepcionalment en el cas d’accedir a la zona 30 per
plataformes úniques (cas dels carrers Anselm Clavé i Marquès de Monistrol), o bé en cas de
carrers on es proposa a llarg termini una clara prioritat dels vianants sobre la calçada (carrer
Josep Padrosa o Sagrat Cor, tram entre la carretera Reial i el carrer Catalunya).
Segons el Reglament de circulació, la regulació del senyal S-28 és la següent: “Indica las
zonas de circulación especialmente acondicionadas que están destinadas en primer lugar a
los peatones y en las que se aplican las normas especiales de circulación siguientes: la
velocidad máxima de los vehículos está fijada en 20 kilómetros por hora y los conductores
deben conceder prioridad a los peatones. Los vehículos no pueden estacionarse más que en
los lugares designados por señales o por marcas. Los peatones pueden utilizar toda la zona
de circulación. Los juegos y los deportes están autorizados en ella. Los peatones no deben
estorbar inútilmente a los conductores de vehículos”. (article 159, Reial Decret 1428/2003).
2. Zona 30 (senyal S-30): s’empra en la gran majoria d’accessos, quan no es compleixen les
excepcions que s’exposa per als senyals S-28 i R-301.
Segons el Reglament de circulació, la regulació del senyal S-30 és la següent: “Zona a 30.
Indica la zona de circulación especialmente acondicionada que está destinada en primer lugar
a los peatones. La velocidad máxima de los vehículos está fijada en 30 kilómetros por hora.
Los peatones tienen prioridad.” (article 159, Reial Decret 1428/2003).
3. Velocitat màxima de 30km/h (senyal R-301): s’empra excepcionalment, en vials de les
urbanitzacions, o bé en vials on existeix una clara segregació de calçada i vorera i l’espai de la
vorera és òptim per als vianants (per exemple, al barri de Mas Lluí).
Segons el Reglament de circulació, la regulació del senyal R-301 és la següent: “Prohibición
de circular a velocidad superior, en kilómetros por hora, a la indicada en la señal. Obliga desde
el lugar en que esté situada hasta la próxima señal Fin de limitación de velocidad, de Fin de
prohibiciones u otra de Velocidad máxima, salvo que esté colocada en el mismo poste que
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una señal de advertencia de peligro o en el mismo panel que ésta, en cuyo caso la prohibición
finaliza cuando termine el peligro señalado. Situada en una vía sin prioridad, deja de tener
vigencia al salir de una intersección con una vía con prioridad. Si el límite indicado por la señal
coincide con la velocidad máxima permitida para el tipo de vía, recuerda de forma genérica la
prohibición de superarla”. (article 159, Reial Decret 1428/2003).

1.3. Senyalització horitzontal proposada
Com ja s’ha esmentat abans, els plànols 02 a 07 detallen la senyalització vertical i horitzontal
necessària per indicar l’accés a les zones 30.
En relació a la senyalització horitzontal, s’ha optat per proposar unes marques vermelles en
calçada, de dimensions 3x7 metres. Aquestes marques vermelles contindran tant el senyal de
màxim 30 km/h com un pictograma de la bicicleta, per tal de recordar que les zones 30 són zones
especialment aptes per a la circulació dels ciclistes.
A les següents fotografies es mostra la senyalització horitzontal emprada a la ciutat de Barcelona i
que pot servir de guia a Sant Just Desvern (amb la diferència que a Sant Just el pictograma de la
bicicleta s’englobaria dins de la marca vermella):

Font: Web de l’Ajuntament de Barcelona:
http://w3.bcn.cat/V01/Serveis/Noticies/

Per últim, és necessari indicar que els carrers de plataforma única Pins i Plana del barri de la
Plana-Bellsoleig tenen marques vermelles a l’entrada dels carrers indicant que se surt o s’entra a
una zona de màxim 30 km/h. Ara bé, atès que -per coherència amb els criteris exposats a l’apartat
de senyalització vertical- aquí es proposa que es regulin amb el senyal S-28, no serà necessari el
manteniment d’aquestes marques horitzontals en calçada, sinó tot el contrari.
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1.4. Pressupost orientatiu
A continuació s’exposa el pressupost orientatiu associat a la implantació de les portes d’entrada.
Aquest pressupost es confecciona pensant en una implantació a curt termini, considerant que les
propostes de les fitxes d’actuació dels barris Sud, Centre, Nord i Miranda no estaran executades.
En concret, des de la perspectiva del disseny de les portes d’entrada, l’execució o no execució de
les fitxes d’actuació només afecta a la zona 30 del barri Sud. Per aquest motiu, s’ha confeccionat
un plànol 2-A per identificar les actuacions necessàries en el curt termini (i que està relacionat amb
el pressupost que aquí es detalla) i un plànol 2-B que exposa la configuració de les portes
d’entrada a llarg termini, una vegada executades les fitxes d’actuació.
Preu unitari
EUR
(iva inclòs)

Unitats

Total EUR
(iva inclòs)

230

9

2.070

250

8

2.000

-

-

4.070

Senyalització vertical (ut)

230

10

2.300

Marques hortizontals 3x7m vermelles en calçada
(m2), amb pictogrames de velocitat 30km/h i
bicicleta

250

12

3.000

-

-

5.300

Senyalització vertical (ut)

230

5

1.150

Marques hortizontals 3x7m vermelles en calçada
(m2), amb pictogrames de velocitat 30km/h i
bicicleta

250

4

1.000

-

-

2.150

Senyalització vertical (ut)

230

8

1.840

Marques hortizontals 3x7m vermelles en calçada
(m2), amb pictogrames de velocitat 30km/h i
bicicleta

250

2

500

-

-

2.340

Senyalització vertical (ut)

230

4

920

Marques hortizontals 3x7m vermelles en calçada
(m2), amb pictogrames de velocitat 30km/h i
bicicleta

250

4

1.000

-

-

1.920

Senyalització vertical (ut)

230

4

920

Marques hortizontals 3x7m vermelles en calçada
(m2), amb pictogrames de velocitat 30km/h i
bicicleta

250

4

1.000

TOTAL

-

-

1.920

TOTAL

-

-

17.700

Barri Sud
Senyalització vertical (ut)
Marques hortizontals 3x7m vermelles en calçada
(m2), amb pictogrames de velocitat 30km/h i
bicicleta
TOTAL

Barris Centre, Nord i Miranda

TOTAL

Barris Basses de Sant Pere i Modolell

TOTAL

Barri de la Plana-Bellsoleig

TOTAL

Zona Cervantes-Sagrera

TOTAL

Mas Lluí

Font: elaboració pròpia a partir del Quadre de preus per a la valoració d’estudis previs publicat
l’any 2008 per la xarxa Mobal de la Diputació de Barcelona. Els preus han estat modificats i
arrodonits, tenint en compte l’increment de l’IPC i l’IVA en el període 2008-2012.
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2. PLÀNOLS
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