Àrea de Comunicació

CAMPANYA SOBRE VELOCITAT MODERADA A OLOT

La velocitat de conducció incideix directament en la probabilitat de patir un accident i
en la seva gravetat. Una conducció atenta i segura millora la seguretat.
La majoria d’olotins respecten les limitacions de velocitat. En les mesures que es fan es
pot comprovar que més del 90 % de conductors circulen dins de la velocitat permesa.
Una porció ínfima de conductors circula a velocitat molt més elevada, generant
sensació d'alarma entre els veïns.
Acceleracions sobtades, cops de gas sorollosos, frenades i derrapades intimiden els
vianants, suposen riscos innecessaris i són considerades actituds incíviques.
En altres zones de la ciutat, com per exemple l’avinguda dels Països Catalans, són
minoria els conductors que circulen dins de la velocitat permesa: menys del 40 %.
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A Olot es van definint dos trams de velocitat màxima: de 30 en les zones residencials i
al voltant de les escoles on cal "protegir" veïns i ciutadans de forma més intensa, i de
50 en les vies principals de circulació on cal harmonitzar la seguretat dels vianants
(passos de vianants semaforitzats) amb una relativa fluïdesa del trànsit.
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Elements informatius
La velocitat màxima permesa als diferents carrers de la ciutat està degudament
senyalitzada amb senyals verticals.
L’entrada i sortida de les zones 30 està senyalitzada horitzontalment a la calçada amb
pintura vermella.
Properament l’Ajuntament d’Olot instal·larà un cinemòmetre per tal d’informar als
conductors de la velocitat a la qual estan circulant. És un element informatiu que no
comportarà cap sanció i que anirà canviant d’ubicació per tal d’anar conscienciant els
conductors que fan servir diferents rutes.

Elements dissuassoris
Les accions sancionadores, malauradament, continuen essent efectives per tal d’evitar
les conduccions imprudents a les vies de la ciutat. Els excessos de velocitat, a més de
la sanció econòmica, poden suposar la pèrdua de punts del carnet de conduir.
Els elements de què disposa actualmente l’Ajuntament d’Olot són els següents:
- controls fixos de radar en 6 punts: Ctra. de Les Tries, Ctra. de la Canya, av. Sant Jordi,
av. dels Països Catalans, av. de Santa Coloma, i C/ Madrid.
- controls esporàdics de velocitat que es fan a petició raonada de veïns i entitats en
determinats carrers de la nostra ciutat
- elements passius: 17 passos de vianants elevats, 29 alentidors...
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