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Trànsit i Seguretat Ciutadana
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Campanya de Nadal
Trànsit i Seguretat Ciutadana
Informació General
Dates
Del dia 5 de desembre de 2012 al dia 13 de gener del 2013
Horari
General: de 9:00 a 14:00 hores i de 16:00 a 21:00 hores.
Àmbit territorial
- Principals vies d’accés a les zones comercials de la ciutat.
- Vies i cruïlles de circulació bàsica.
- Parades de transport públic.
- Zones de càrrega i descàrrega.
- Zones d’aparcament amb horari controlat.
- Principals zones comercials.
Dies vermells
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Objectius
 Promoure la utilització del transport públic entre els ciutadans de
Lleida per fer les gestions típiques prèvies a les festes de Nadal.
 Mantenir i facilitar la mobilitat tant dels vehicles com dels vianants als
accessos a les zones comercials de la ciutat.
 Facilitar l’estacionament dels ciutadans de localitats properes que es
desplacin a Lleida.
 Propiciar les tasques de càrrega i descàrrega de subministrament als
magatzems i comerços.
 Mantenir la fluïdesa de la circulació a les vies i cruïlles bàsiques i evitar
els estacionaments que la puguin pertorbar.
 Efectuar una tasca preventiva d’activitats molestes o possibles fets
delictius i facilitar la normal activitat comercial.

Organismes que participen a la campanya
Regidoria de Seguretat , Civisme i Règim Interior
Regidoria de Promoció econòmica i industrial, de comerç, mercats i
consum,
Regidoria d’Urbanisme, mobilitat, via Pública i concessions
Guàrdia Urbana
Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra
Turisme de Lleida
Empresa EYSA
Autobusos de Lleida, SA.- Grup MOVENTIS

Altres organismes adherits
Federació de Comerç de Lleida
Agrupació Provincial d’Auto-Taxis
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Actuacions
1. OFERTA DE PLACES D’ESTACIONAMENT
1.1 Estacionaments en zona blava propers a les zones comercials

Zona
Zona Eix Comercial
Av. Alcalde Areny/Pl. Espanya
Av. Madrid / C. Acadèmia
c/ Salmeron
Rambla Ferran / Av. Blondel
Aparcament Maternitat
Zona Alta
c/ La Mercè – c/Henry Dunant
Av. Balmes / Bisbe Ruano/Bonaire
Dr. Fleming / Av. Rovira Roure
Gran Passeig de Ronda
TOTAL
1.2

Places

Rotació
8 vehicles diaris

35
145
100
145
78

280
1.160
800
1.160
624

150
165
230
70
1.118

1.200
1.320
1.840
560
8.944

Pàrquings

Pàrquings públics i privats de pagament
Pàrquing
Magisteri (c/ Camp de Mart)
Dominiques
Avantmèdic
La Parra (Darrera Auditori)
Plaça Blas Infante
Plaça Sant Joan
Av. de Blondel
Roger de LLúria (Estació-Roger de
Llúria)
Euroforum (Pl. Catalunya)
Perpetuo Socorro
Vilella (Torres de Sanuí)
La Llotja
Ricard Vinyes
Pàrquing La Muralla (Ptge. Empordà)
Vialia
TOTAL

110
150
192
190
306
180
300

Rotació
4 vehicles diaris
440
600
768
760
1.224
720
1.200

156

624

187
172
221
471
466
200
531
3.832

748
688
884
1.884
1.864
800
2.124
15.328

Places
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Pàrquings gratuïts
Implantació dels següents aparcaments gratuïts, senyalitzats des de les
principals entrades de la ciutat:

Pàrquing
Camp d’Esports
Barris Nord
Entorn Camps Elisis
Camí de Rufea
Alcalde Recasens
Alcalde Pujol
La Bordeta (zona mercat)
C/ Euskadi
Riu Ebre – A. Duran Sempere
C/ Maragall (Universitat)
Pont Príncep Viana-Camí
Granyena
Alcalde Porqueres
Av. Pinyana
TOTAL

640
420
350
400
50
250
150
50
100
150

Rotació
4 vehicles diaris
2.560
1.680
1.400
1.600
200
1.000
600
200
400
600

350

1400

90
110
3.110

360
440
12.440

Places

Total places d’estacionament disponibles diàriament
Tipus

Places

Amb rotació

Zona Blava
Pàrquings de pagament
Pàrquings gratuïts

1.118
3.832
3.110

8.944
15.328
12.440

TOTAL

8.060

36.712

2. DISCIPLINA VIARIA
2.1 Circulació:
La Guàrdia Urbana reforçarà els serveis destinats a la regulació del trànsit
amb major presència efectiva al carrer durant tots els dies de la campanya i
de forma especial els dies vermells.
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Igualment, es controlarà qualsevol activitat o obra a la via pública que, no
essent imprescindible, pugui afectar negativament la fluïdesa de la circulació.
Així, es vetllarà perquè es dugui a terme fora d’aquestes dates o en horaris no
punta i amb la senyalització adient.
Els Serveis d’Enginyeria Municipal preveuran el reforç o canvis d’horari
necessaris per tal que el personal del Centre de Control de Trànsit, coordinat
amb la Guàrdia Urbana, pugui collaborar en la regulació del trànsit
mitjançant el sistema de centralització semafòrica.
L’actuació de vigilància i regulació del trànsit es prioritzarà especialment a
les següents vies i cruïlles de circulació bàsica i de forma específica a les
següents:

Vies bàsiques
 Entorns de l’Eix Comercial (des de l’Auditori fins a la Plaça Espanya)
 Eix de l’Estudi General, Avinguda Catalunya, Rambla d’Aragó, Balmes
i Rovira Roure
 Plaça Ricard Vinyes, Bisbe Ruano i Prat de la Riba
 Príncep de Viana
 Avinguda de les Garrigues, Avinguda de València, Doctora Castells
 Bisbe Irúrita, carrer de la Mercè i cruïlla Passeig de Ronda (Carrefour i
Unipreus)
 Lluís Companys i entorns de l’Escorxador
Cruïlles on cal evitar especialment que els vehicles s’aturin i interceptin el
pas d’altres vehicles:
 Rotonda N-II amb Av. Estudi General
 Pont Vell i plaça Agelet i Garriga
 Comtes d’Urgell amb Príncep de Viana
 Príncep de Viana amb Prat de la Riba
 Plaça del Treball
 Plaça Ricard Vinyes amb Alcalde Rovira Roure
 Avinguda Catalunya
 Plaça Espanya
 Avinguda de les Garrigues (accessos a la Bordeta)
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 Passeig de Ronda (accés Carrefour)
 Plaça Europa
 Ramon Soldevila amb Acadèmia

2.2 Estacionaments:
La Guàrdia Urbana prioritzarà la seva actuació de control, prevenció i
denúncia dels estacionaments incorrectes, així com l’actuació dels serveis de
grua a les parades de transport públic, zones de càrrega i descàrrega i carrers
on els estacionaments en doble fila perjudiquin de forma molt important la
seguretat i fluïdesa de la circulació:
Dobles files
 Rambla Ferran
 Anselm Clavé
 Pi i Margall
 Alcalde Rovira Roure
 Balmes
 Avinguda Catalunya (cruïlla carrer Sant Antoni i edifici La Caixa)
 Lluís Companys (primer tram i des de l’Escorxador fins al Passeig de
Ronda)
 Avinguda de les Garrigues
 Avinguda Blondel
 Bisbe Irurita (Unipreus)
 Alcalde Porqueres, especialment des de la Plaça de la Constitució
fins a la Plaça Europa
Zones de càrrega i descàrrega
Per tal de facilitar la tasca de subministrament als magatzems i botigues, la
Guàrdia Urbana intensificarà el control d’utilització de les zones destinades a
càrrega i descàrrega durant l’horari d’aquesta activitat.
En aquest sentit, s’evitarà l’ocupació d’aquestes zones per vehicles
particulars no destinats a aquesta fi.
Igualment, es controlarà que les tasques de càrrega i descàrrega s’efectuïn
en aquestes zones i no fora dels espais reservats, així com que aquests vehicles
no estiguin estacionats a les zones reservades sense efectuar operacions.
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Zones Blaves
Els vigilants de l’empresa concessionària del servei d’aparcament amb
horari limitat, EYSA, incrementaran l’activitat de control sobre els vehicles
estacionats en aquestes zones per evitar l’ocupació abusiva d’una mateixa
plaça d’aparcament per un sol vehicle. D’aquesta manera, es propiciarà així
la rotació dels mateixos.

Consells que cal difondre a la població
 Respecteu la prioritat de pas a les cruïlles i interseccions. No
intercepteu el pas dels altres vehicles.
 Respecteu les limitacions de velocitat.
 Manteniu la distància de seguretat.
 Evitar els girs incorrectes a l’esquerra
 No estacioneu en doble fila ni en llocs on estigui prohibit, com són les
parades d’autobús o els xamfrans, perquè obstaculitza la visibilitat i
maniobra dels altres usuaris de la via pública.
 Respecteu els vianants i els passos de vianants. No estacioneu en cap
cas envaint les franges pintades a terra, ja que intercepten i dificulten la
mobilitat dels que van a peu.
 Conduïu amb prudència i tranquillitat. Amb presses no es va enlloc.
 Eviteu el màxim els dies i hores punta. Preveieu els desplaçaments
amb antelació i en moments en què la circulació sigui menor. Els dies
especialment conflictius són el divendres a la tarda, dissabtes i festius en
què obrin els comerços.
 Utilitzeu el transport públic i els desplaçaments a peu per moure-us
per la ciutat, ja que són els mitjans més còmodes, ràpids i que causen
menys destorbs.
 En cas que sigui imprescindible utilitzar el vehicle, preveieu on
l’estacionareu.
 Feu servir els pàrquings subterranis (aparcament de la plaça Sant
Joan, de l’Av. de Madrid, de la plaça de la Constitució, etc. ) i les zones
habilitades com a aparcaments dissuasoris.
 Feu ús de la zona blava correctament: reduïu al màxim la duració de
la gestió. Faciliteu la rotació i canvi de vehicles, en benefici de tots.
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 No consumiu begudes alcohòliques si heu de conduir.

3. INFORMACIÓ SOBRE L’ESTAT DEL TRÀNSIT
El Gabinet de Premsa de la Guàrdia Urbana facilitarà, mitjançant el seu
butlletí diari de premsa i connexions en directe amb les emissores de ràdio
interessades, la informació sobre l’estat actual del trànsit, possibles incidències,
previsions de talls o problemes de circulació.

4. SEGURETAT CIUTADANA
Amb l’objectiu de garantir l’activitat comercial normal i prevenir possibles
actes delictius, la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra collaboraran en les
següents activitats:
 Increment de les patrulles de vigilància en horari comercial a les
zones d’especial afluència de públic, àrees comercials, mercadets i
Mercats Municipals.
 Control de la venda ambulant no autoritzada.
 Vigilància especial de les zones comercials en horari de tancament al
públic (especialment al migdia).
 Control d’altres activitats que per les seves característiques (consum
de drogues, etc.) puguin resultar especialment molestes.
 Modificació de l’horari dels agents de barri a l’horari comercial per
incorporar-se plenament a la campanya, una vegada iniciades les
vacances escolars.

5. PROMOCIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC
5.1 Autobusos
L’empresa Autobusos de Lleida incrementarà el control sobre el
funcionament de les diferents línies per mantenir en tot moment la freqüència
normal de pas dels vehicles per les diferents parades i ajustarà el tipus de
vehicle assignat a cada línia a l’ocupació de passatgers que es puguin
produir.
Així mateix, Autobusos de Lleida reforçarà durant els dies d’aquesta
campanya, i de forma especial els dies vermells durant l’horari comercial, la
línia de Ronda (L 2) i la de Circumvallació (interior L 1).
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5.2 Taxis
La Paeria sollicitarà a l’Agrupació Provincial d’Auto-Taxis de Lleida la seva
collaboració en els següents aspectes:
 Possibilitat de reforçar el número de vehicles de servei a la ciutat,
especialment durant els dies vermells i en horari comercial.
 Collaboració per part dels taxistes conductors per intentar evitar
durant aquestes dates aquelles parades o estacionaments que puguin
dificultar la circulació.

6. AVALUACIÓ
Un cop finalitzada la campanya Nadal-2012, tots els organismes participants
facilitaran a la Regidoria de Seguretat, Civisme i Règim Interior un informe
sobre l’avaluació de cada actuació per tal d’estudiar les possibles
modificacions per a properes campanyes.
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