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Dimarts entren en vigor les noves
limitacions de velocitat als
accessos i els carrers de Reus
A les vies d'una única plataforma serà de 20 km/h; a les d'un carril per sentit, de
30; i de 50 a les de dos o més carrils per sentit

Una imatge de l'avinguda de Salou | Reusdigital.cat

L'entrada en vigor, aquest proper dimarts, dels nous límits de velocitat en la circulació de
vehicles per vies urbanes i travessies, suposarà una sèrie de canvis en les rutines dels
conductors. La regidora de Seguretat, Dolors Vázquez, ha indicat que la modificació de la
normativa és "positiva", entre altres qüestions perquè "ens permet avançar cap a un model de
mobilitat sostenible i millorar la seguretat del trànsit", segons ha indicat aquest matí de dilluns en
roda de premsa.

A grans trets, les vies d'accés i sortida a la ciutat de dos carrils per sentit (o més) tindran una
limitació de 50 km/h (són les avingudes de Salou, Riudoms, Montblanc i de Bellissens); la resta de
vies similars, de 40 km/h; les vies d'un carril per sentit d'accés a Reus (com per la carretera de
Cambrils, de Castellvell i Constantí, i l'avinguda de Falset), de 30 km/h; i els carrers on hi hagi
una única plataforma (és a dir, un carrer sense voreres), de 20 km/h. "L'objectiu és el d'anar
disminuint a mesura que un es vagi apropant al nucli antic", ha precisat la regidora. Val a dir que
la nova normativa també estableix que aquestes velocitats genèriques podran ser rebaixades,
prèvia senyalització específica, per l'autoritat municipal i d'acord amb el titular de la via, si s'escau.
L'Ajuntament ja va fer fer ús, temps enrere, de l'ordenança municipal de circulació per rebaixar la
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velocitat en determinats carrers: en alguns de doble carril per sentit, el límit ja és de 40 km/h, per
sota dels 50 que fixa la normativa.

Vázquez i la regidora d'Urbanisme, Marina Berasategui, han comentat de passada l'estat
d'algunes de les normatives i documents de futura aplicació a la ciutat en matèria de mobilitat.
Aquesta última ha volgut recalcar que "Reus avança cap a la mobilitat sostenible" i ha reiterat que
els objectius referents a aquest àmbit es troben recollits al PAM "per fer un salt important de cara
al futur" en matèria de medi ambient. En aquesta línia, ha apuntat que la nova ordenança de
mobilitat "fixarà determinats aspectes" que es vincularan al Pla d'ordenació urbana, actualment
en fase d'actualització i treball. L'ordenança, ha dit, donarà "més seguretat" a la ciutadania.

D'entrada, segons ha apuntat Vázquez, hi haurà per endavant un període d'implantació de les
noves mesures en què les autoritats competents informaran els conductors de les limitacions en
vigor. A banda, es continuaran les tasques de senyalització de les anomenades 'vies 20' (una
seixantena, aproximadament, al centre i al nucli antic), i es renovarà la ja existent. La regidora ha
detallat que ja s'ha fet "força feina" en la senyalització de les 'vies 30' (una trentena, a la ciutat), i
que la "immensa majoria" d'aquestes, en ser d'un única plataforma, passaran a la restricció de 20
km/h. En total, segons Berasategui, la longitud que sumen les diverses vies on s'aplicaran les
noves limitacions és d'11,5 quilòmetres.

Segons les dades de la Direcció general de trànsit (DGT), ha destacat Vázquez, en rebaixar la
limitació de 50 a 30 km/h el risc de mort es redueix en un 10%.
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