MOB_02

01

ESTUDI DE L’ACCESSIBILITAT AL BARRI
PER FER UN PROGRAMA D’ACCIONS PLANIFICAT

JUSTIFICACIÓ

PRIORITAT:

MOBILITAT_MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT

La conﬁguració de l’espai públic actual al barri no permet una u lització normal per persones amb mobilitat
reduïda o amb necessitats especials. Les voreres estretes, la manca de passos de vianants i per tant de
con nuïtat, el pus i distribució del mobiliari urbà a les voreres i la senyalització no afavoreixen l’ús per part
de totes les persones amb necessitats especials puntuals o con nues.
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PROPOSAT:

DiaB - M’agrada, no m’agrada
(Re)coneix el Botànic
Mou-te al Botànic (Taula vianants)
Imagina el Botànic

Decidim València
Entrevistes (COCEMFE)
Enquestes
Altres

ALTA

MITJANA

BAIXA

COST:

DELIMITACIÓ
Afecta a la totalitat del barri del Botànic.
ÀREA / REGIDORIA RESPONSABLE

DESCRIPCIÓ
Redacció d’un estudi detallat de l’accesibilitat universal a l’espai públic del barri amb anàlisi de la situació
actual i una planiﬁcació de les millores que es poden dur a terme amb el temps. S’analitzarien les voreres, els
guals i passos de vianants, el mobiliari urbà, l’accés als ediﬁcis i les parades de transport públic, la vegetació,
els jocs infan ls, els parcs urbans, la senyalització i la il·luminació. El pla d’accesibilitat aportaria solucions als
problemes detectats així com un es mació de cost i una planiﬁcació de les actuacions en el temps.

FASE 4_Línies d’actuació

- Àrea de Mobilitat Sostenible i Espai Públic.
- Àrea d’Urbanisme.

TERMINIS:

CURT

MIG

LLARG

El Botànic es mou_Procés par cipa u sobre espai públic i mobilitat pel barri Botànic a València

MOB_02.01
01

02
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MOBILITAT_MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT

01_Programació d’un pla d’accessibilitat
02_Exemples millora accessibilitat a l’espai públic
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MOB_03

01

CONNEXIONS INTERNES
AL BARRI

PRIORITAT:

JUSTIFICACIÓ

ALTA

MITJANA

BAIXA

COST:

Des del punt de vista de la seguretat, es proposa la creació de nous passos de vianants en alguns carrers i per
altra banda la ges ó del tancament d’alguns espais públics per la nit, com és el cas del passatge del Centre
de Salut. Per millorar la estructura interna del barri i trencar la manca de connexió entre el Nord i el Sud es
proposa millorar les connexions del Jardí Botànic amb la Plaça de Sant Sebas à i la prolongació del carrer Turia
ﬁns a la Plaça de Rojas Clemente.

DELIMITACIÓ
Afecta a la totalitat del barri del Botànic (veure plànol).

MOBILITAT_MILLORA DE LES CONEXIONS

ÀREA / REGIDORIA RESPONSABLE
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PROPOSAT:

DiaB - M’agrada, no m’agrada
(Re)coneix el Botànic
Mou-te al Botànic (Taula bicicleta i vianants)
Imagina el Botànic

Decidim València
Entrevistes
Enquestes
Altres

- Àrea de Mobilitat Sostenible i Espai Públic.
- Àrea d’Urbanisme.

TERMINIS:

CURT

MIG

LLARG

DESCRIPCIÓ
En aquesta direcció es proposen una sèrie d’actuacions, algunes d’elles ja proposades pels veïns al procés
Decidim VLC:
01_Fer nous passos de vianants, protegits als creuaments que no en tenen.
02_Prolongació i connexió del Carrer Turia ﬁns a la Plaça de Rojas Clemente.
03_Connexió del Jardí Botànic amb la Plaça de Sant Sebas à.
04_Tancament per la nit d’espais públics (passatge del centre de salut/jardí Hespèrides).

FASE 4_Línies d’actuació

- CURT TERMINI ( ): nous passos de vianants i ges ó del
tancament d’alguns espais de nit.
- MIG TERMINI (

): connexions amb urbanització.

- LLARG TERMINI (
): connexions que impliquen
adquisició/ expropiació de terrenys.

El Botànic es mou_Procés par cipa u sobre espai públic i mobilitat pel barri Botànic a València

MOB_03.01
01_Plànol problemes de connexió al barri del Botànic
02_Possible prolongació carrer Túria
03_Falta de passos de vianants al carrer Lepanto
04_Possible connexió entre el Jardí Botànic i la plaça Sant Sebas à

01

03

04
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MOBILITAT_MILLORA DE LES CONEXIONS

02
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MOB_03
MOBILITAT_MILLORA DE LES CONEXIONS
22

02

CONNEXIONS PERIFÈRIQUES
DEL BARRI

JUSTIFICACIÓ

PRIORITAT:

Com a barri vinculat directament amb els Jardins del Túria es demana que la connexió amb els mateixos no
es trenque per una via ràpida com passa en l’actualitat, i que es vincule el Jardí Botànic amb els Jardins del
Túria.

COST:

ALTA

MITJANA

Per altra banda, en el mateix lloc del barri es demana una connexió natural del Carrer Beat Gaspar Bono amb
la Gran Via Ferran el Catòlic que simpliﬁca les circulacions de vianants per accedir al transport públic i per altra
banda elimina un punt conﬂic u per inseguretat ciutadana. A més a més es reivindica un major nombre de
passos de vianants a Ferràn el Catòlic.

DELIMITACIÓ

PROPOSAT:

ÀREA / REGIDORIA RESPONSABLE

DiaB - M’agrada, no m’agrada
(Re)coneix el Botànic
Mou-te al Botànic
Imagina el Botànic

Decidim València (VLC-2016-281)
Entrevistes
Enquestes
Altres

BAIXA

Afecta a la totalitat del barri del Botànic (veure plànol).

- Àrea de Mobilitat Sostenible i Espai Públic.
- Àrea d’Urbanisme.

DESCRIPCIÓ

TERMINIS:

En aquesta direcció es proposen tres actuacions concretes:

- CURT TERMINI ( ): connexió del Carrer Beat Gaspar
Bono amb la Gran Via Ferran el Catòlic.

01_Fer nous passos de vianants a Ferran el Catòlic.
02_Connexió del Carrer Beato Gaspar Bono amb la Gran Via Ferran el Catòlic (solar Jesüites, Fitxa BOT_03).
03_Connexió del barri amb els Jardins del Túria.

- MIG TERMINI ( ): modiﬁcació de la secció del Passeig
de la Petxina donant prioritat al vianant.

La primera és de fàcil execució i ha estat demanada en el procés par cipa u Decidim VLC. La segona és una
actuació de més complexitat encara que ja es va fer una connexió mitjançant un pas de vianants demanat i
construït pel procés par cipa u Decidim VLC de l’any 2016.

FASE 4_Línies d’actuació

CURT

MIG

LLARG

- LLARG TERMINI (
): connexió del Carrer Beat Gaspar
Bono i del Jardí Botànic amb els Jardins del Túria.

El Botànic es mou_Procés par cipa u sobre espai públic i mobilitat pel barri Botànic a València

MOB_03.02
02

01

03

04
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MOBILITAT_MILLORA DE LES CONEXIONS

01_Plànol problemes de connexió al barri del Botànic
02_Possible connexió del Carrer Beat Gaspar Bono amb la Gran Via
03_Falta de passos de vianants a la Gran Via Ferran el Catòlic
04_Possible connexió del barri amb els Jardins del Túria
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MOB_04

01

CONNEXIONS XARXA CARRIL BICI
AMB LA RESTA DE LA CIUTAT

JUSTIFICACIÓ
Es necessari rever r l’actual model de mobilitat cap a un nou model de prioritat al vianant i la bicicleta enfront
al vehicle motoritzat, cap a un nou model de mobilitat més sostenible.
Per a que el transport en bicicleta siga segur i possibilite un model alterna u de mobilitat, cal garan r
l’existència d’i neraris ciclistes que vagen completant la xarxa global de la ciutat i permeten la con nuïtat de
les vies de connexió.

COST:

Aquesta estratègia de vies segregades de carril bici -més ràpides i directes - caldria complementar-la amb un
segon grau de ciclo - carrers.

DELIMITACIÓ

PROPOSAT:

DiaB - M’agrada, no m’agrada
(Re)coneix el Botànic
Mou-te al Botànic (Taula bicicleta)
Imagina el Botànic

Decidim València (VLC-2016-220)
Entrevistes (València en bici)
Enquestes
Altres

MOBILITAT_BICICLETA

DESCRIPCIÓ

24

PRIORITAT:

01_Nou carril bici al carrer Quart
02_Nou carril bici a l’Avinguda Ferran el Catòlic*

03_Més connexions amb el riu
04_Zona verda transit carril bici

MITJANA

BAIXA

Afecta a la totalitat del barri del Botànic (veure plànol).
ÀREA / REGIDORIA RESPONSABLE
- Àrea de Mobilitat Sostenible i Espai Públic.
- Àrea d’Urbanisme.

TERMINIS:

En aquesta direcció es proposen una sèrie d’actuacions -moltes d’elles ja previstes per l’Ajuntament o pel
PMUS- que es complementen a l’estratègia d’establir la zona 30 a tot el barri - amb ciclo-carrers a tota la
trama interna - :

ALTA

CURT

MIG

LLARG

- CURT TERMINI ( ): senyalització ciclo-carrers (zona 30).
- MIG TERMINI (
- LLARG TERMINI (
plataforma única.

): carrils bici diferenciats.
): reurbanització de carrers amb

*Ja siga discorrent per les zones enjardinades o reduint la secció del trànsit rodat.

FASE 4_Línies d’actuació

El Botànic es mou_Procés par cipa u sobre espai públic i mobilitat pel barri Botànic a València

MOB_04.01
01

03

04
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MOBILITAT_BICICLETA

02

01_Plànol proposta carril bici al barri Botànic
02/03_Par cipació durant el taller “Mou-te al Botànic”
04_Actuacions previstes per l’Ajuntament a la xarxa del carril bici
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MOB_04

02

APARCAMENTS
NOUS APARCABICIS

JUSTIFICACIÓ
Per complementar el nou model de mobilitat on es prioritze la bicicleta, és important garan r l’estacionament,
tant de curta estada como de llarga i tant el de caràcter privat com el de lloguer (Valenbisi).
Un estacionament que, ubicat prop de les parades de mitjans de transport públic -bus i metro- i promovent la
intermodalitat, garan sca el model a una escala més ampla.
Igualment, front a la falta d’espai als habitatges per guardar la bicicleta, és recomanable posar en marxa
inicia ves que promoguen alterna ves per poder aparcar la bicicleta.

MOBILITAT_BICICLETA

PROPOSAT:
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DiaB - M’agrada, no m’agrada
(Re)coneix el Botànic
Mou-te al Botànic (Taula bicicleta)
Imagina el Botànic

Decidim València
Entrevistes (València en bici, Ins tutoPax)
Enquestes
Altres

PRIORITAT:

ALTA

MITJANA

BAIXA

COST:

DELIMITACIÓ

DESCRIPCIÓ

Afecta a la totalitat del barri del Botànic (veure plànol).

En aquesta direcció es proposen una sèrie d’actuacions:

ÀREA / REGIDORIA RESPONSABLE

01_Ubicar estacions de Valenbisi al costat de les dues eixides del metro d’Àngel Guimerà i Túria.
02_Ubicar estació de Valenbici al costat de la nova rampa cap al riu situada al Passeig de la Petxina.
03_Nous aparcaments de bicicleta a diferents punts del barri.
04_Fer aparcaments de llarga durada.
05_Exempcions ﬁscals o tributàries en reformes d’elements comuns de les ﬁnques si es fa lloc per a
l’aparcament de bicicletes.

- Àrea de Mobilitat Sostenible i Espai Públic.

FASE 4_Línies d’actuació

TERMINIS:

CURT

MIG

LLARG

El Botànic es mou_Procés par cipa u sobre espai públic i mobilitat pel barri Botànic a València

MOB_04.02
01_Plànol proposta d’aparcaments per a bicicletes al barri
02/03_Exemples d’aparcaments a la via pública
04_Exemple d’aparcament privat

01

03

04
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MOBILITAT_BICICLETA

02
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MOB_05
MOBILITAT_APARCAMENTS DE VEHICLES PRIVATS A MOTOR
28

01

ZONA TARONJA

PRIORITZANT L’APARCAMENT DELS VEÏNS

JUSTIFICACIÓ
L’aparcament és un dels problemes més esmentat pels veïns, comerciants i treballadors del barri. La part
nord del barri compta amb pocs aparcaments subterranis privats i al barri no hi ha cap estacionament de
tularitat pública o privada que es ga obert al públic. Això diﬁculta molt l’estacionament tant als veïns com
als treballadors i visitants del barri que volen fer ús del vehicle privat.
PROPOSAT:

DiaB - M’agrada, no m’agrada
(Re)coneix el Botànic
Mou-te al Botànic (Taula vehicles a motor)
Imagina el Botànic

Decidim València
Entrevistes
Enquestes
Altres

ALTA

MITJANA

BAIXA

COST:

DELIMITACIÓ
Afecta a la totalitat del barri del Botànic (veure plànol).
ÀREA / REGIDORIA RESPONSABLE

DESCRIPCIÓ
L’acció consis x en conﬁgurar la major part de les zones d’aparcament en super cie com a zona taronja
de manera que es done prioritat a l’estacionament dels veïns empadronats al barri. Esta zona taronja es
combinaria amb zones d’aparcament de rotació delimitades com a zona blava, que es podrien situar pròximes
a les zones que compten amb equipaments importants. Al procés, quan es parlava de zona taronja, també es
va apuntar la possibilitat de que els treballadors del barri pogueren accedir a la seua u lització.

FASE 4_Línies d’actuació

PRIORITAT:

- Àrea de Mobilitat Sostenible i Espai Públic.

TERMINIS:

CURT

MIG

LLARG

El Botànic es mou_Procés par cipa u sobre espai públic i mobilitat pel barri Botànic a València

MOB_05.01
02
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MOBILITAT_APARCAMENTS DE VEHICLES PRIVATS A MOTOR

01

01_Plànol del barri i l’entorn amb els equipaments que atrauen
desplaçaments de dins i fóra del barri i els aparcaments oberts al
públic que hi ha als barris de l’entorn
02_Equipaments pertanyents al barri del Botànic:
- Col·legi Cervantes
- Mercat Rojas Clemente
- Centre de salut Guillem de Castro
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MOB_05

02

CONTROL I GESTIÓ DE LES PLACES D’APARCAMENT
PER PART DE L’AJUNTAMENT
JUSTIFICACIÓ
L’aparcament és un dels problemes més esmentat pels veïns, comerciants i treballadors del barri. La part nord
del barri compta amb pocs aparcaments subterranis privats i al barri no hi cap estacionament públic o privat
que es ga obert al públic. Aixó diﬁculta molt l’estacionament.

MOBILITAT_APARCAMENTS DE VEHICLES PRIVATS A MOTOR

Al barri de Velluters hi ha dos aparcaments públics prop de Guillem de Castro i per tant pròxims al Botànic (Un
a la Plaça Virirato amb 270 places i ges onat per la Generalitat i un altre amb 59 places de ges ó d´ús a veïns
als carrers Recaredo-Guillem Sorolla ges onat per AUMSA) que poden comptar amb places buides.

30

A l’anàlisi realitzada s’ha detectat l’existència de places d’aparcament lliures en venda o en lloguer en alguns
dels aparcaments subterranis dels ediﬁcis de la part sud del barri. També s’ha fet una es mació del nombre de
places existents en aparcaments privats i este és pràc cament equivalent al nombre de cotxes censats al barri.
PRIORITAT:
PROPOSAT:

DiaB - M’agrada, no m’agrada
(Re)coneix el Botànic
Mou-te al Botànic (Taula vehicles a motor)
Imagina el Botànic

Decidim València
Entrevistes
Enquestes
Altres

ALTA

MITJANA

BAIXA

COST:

DESCRIPCIÓ

DELIMITACIÓ

El consistori pot intermediar per a que als aparcaments públics de Velluters (Plaça Viriato i Guillem Sorolla) es
permi sca el lloguer o compra de places per part dels veïns empadronats al barri del Botànic i no només als
veïns de Ciutat Vella.

Afecta a la totalitat del barri del Botànic (veure plànol).

Per una altra banda, l’Ajuntament pot donar suport a inicia ves veïnals que permi squen una millor ges ó
de les places privades en lloguer, de manera que els ofertants i demandants de places de lloguer es posen
en contacte. Hi ha dependències municipals al barri com el Centre de Majors, El Mercat de Rojas Clemente
o la biblioteca que podrien servir com a llocs de trobada dels veïns i mitjançant un simple tauló d’anuncis
ges onat pels mateixos veïns es podria potenciar l’intercanvi d’informació relacionada amb la venda o lloguer
de les places d’estacionament, a més d’altre pus d’informació important per al veïnat.

- Àrea de Mobilitat Sostenible i Espai Públic.

FASE 4_Línies d’actuació

ÀREA / REGIDORIA RESPONSABLE

TERMINIS:

CURT

MIG

LLARG

El Botànic es mou_Procés par cipa u sobre espai públic i mobilitat pel barri Botànic a València

01_Plànol del barri amb els garatges privats
existents i els guals detectats, així com els
aparcaments amb places públiques situats als
barris de l’entorn i que podrien u litzar-se també
per veïns del Botànic
02_Problemà ca d’aparcament malgrat l’existència de places lliures

01

02
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MOB_05

03

CONSTRUCCIÓ APARCAMENT PÚBLIC
SI LES MESURES ANTERIORS NO FUNCIONEN

MOBILITAT_APARCAMENTS DE VEHICLES PRIVATS A MOTOR

JUSTIFICACIÓ

32

L’aparcament és un dels problemes més esmentat pels veïns, comerciants i treballadors del barri. La part nord
del barri compta amb pocs aparcaments subterranis privats i al barri no hi cap estacionament públic o privat
que es ga obert al públic. Això diﬁculta molt l’estacionament tant als veïns com als treballadors i visitants
del barri que volen, en un moment donat, fer ús del vehicle privat. En el passat, a altres barris de la ciutat
s’han construït estacionaments subterranis en règim de concessió a empreses privades però promoguts per
l’Ajuntament on els veïns empadronats al barri tenien preferència per a la compra o lloguer de les places.
PROPOSAT:

DiaB - M’agrada, no m’agrada
(Re)coneix el Botànic
Mou-te al Botànic (Taula vehicles a motor)
Imagina el Botànic

Decidim València
Entrevistes (Mercat, Església i Universitat Catòlica)
Enquestes
Altres

ALTA

MITJANA

BAIXA

COST:

DELIMITACIÓ
Per determinar, donant servei a tot el barri del Botànic.
ÀREA / REGIDORIA RESPONSABLE

DESCRIPCIÓ
Si les altres mesures de millora de l’aparcament no solucionaren el problema, es planteja la construcció d’un
aparcament púbic de ges ó privada amb una concessió, com s’ha fet en el passat a altres barris de la ciutat.
Per al lloguer o la compra d’una plaça a este estacionament es donaria preferència als veïns del barri. També
es podria establir algun pus d’acord amb el mercat Rojas Clemente per a que la seua clientela u litzara
l’aparcament. La localització d’este aparcament s’hauria d’estudiar amb detall, podria situar-se prop dels
equipaments importants i de manera que no augmentara el trànsit a l’interior del barri.

FASE 4_Línies d’actuació

PRIORITAT:

- Àrea de Mobilitat Sostenible i Espai Públic.
- Àrea d’Urbanisme.

TERMINIS:

CURT

MIG

LLARG

El Botànic es mou_Procés par cipa u sobre espai públic i mobilitat pel barri Botànic a València

01

02

01_Plànol del barri i l’entorn amb els equipaments més
importants que atrauen desplaçaments de dins i fóra del
barri i aparcaments oberts al públic
02_Equipaments pertanyents al barri del Botànic:
- Universitat Catòlica de València
- Teatre “La estrella”
- Jardí Botànic
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MOB_06

01

MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT
A LES PARADES DE METRO I AUTOBÚS

PRIORITAT:

ALTA

MITJANA

BAIXA

COST:
JUSTIFICACIÓ

MOBILITAT_TRANSPORT PÚBLIC

Al barri es localitzen dos estacions de metro, Angel Guimerá i Tùria, siguent les dos accessibles encara que
l’accessibilitat de Túria es produeix a l’altra banda del riu, al carrer Menéndez Pidal. Per això es demana que
la baixada a l’estació Túria de la Gran via Ferran el Catòlic siga també accessible. Per altra banda en algunes
parades de bus la col·locació del mobiliari urbà impedeix una accessibilitat adequada per pujar o baixar del
bus.

34

PROPOSAT:

DiaB - M’agrada, no m’agrada
(Re)coneix el Botànic
Mou-te al Botànic
Imagina el Botànic

Afecta a la totalitat del barri del Botànic.
ÀREA / REGIDORIA RESPONSABLE
- Àrea de Mobilitat Sostenible i Espai Públic.

Decidim València
Entrevistes
Enquestes
Altres

TERMINIS:

CURT

MIG

LLARG

- CURT TERMINI: redistribució del mobiliari a les parades
de bus.

DESCRIPCIÓ
Les actuacions consisteixen en redistribuir el mobiliari urbà i en donar una solució accessible a la baixada de
Túria de la Gran via Ferran el Catòlic com podria ser un ascensor.

FASE 4_Línies d’actuació

DELIMITACIÓ

- MIG TERMINI: accesibilitat a la baixada de Túria de la
Gran via Ferran el Catòlic.

El Botànic es mou_Procés par cipa u sobre espai públic i mobilitat pel barri Botànic a València

MOB_06.01
02

03

01_Exemple accessibilitat al transport públic (metro)
02_Exemple accessibilitat al transport públic (autobús)
03_Estat actual accés transport públic al barri del Botànic
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MOBILITAT_TRANSPORT PÚBLIC

01

35

MOB_06

02

GESTIÓ

DEL TRANSPORT PÚBLIC AL BARRI

JUSTIFICACIÓ
Encara que el barri està ben connectat a nivell de transport públic, hi ha una demanda de connexió del barri
amb altres punts de la ciutat com les universitats, una major freqüència de pas de la línia 5 pel ma i de la línia
nocturna, o de coordinació entre diferents línies de bus i altres mitjans de transport públic. També es demana
des del procés par cipa u una millora de la informació i senyalització de les línies d’autobús mitjançant
panells amb temps d’espera i millora de la informació del metrobús. A banda d’estos punts es sol·licita una
millora de l’accessibilitat a les parades de metro i bus. Per reduir la circulació del transport privat al barri i al
centre de la ciutat cal fer una important inversió per millorar el transport públic.

MOBILITAT_TRANSPORT PÚBLIC

PROPOSAT:

36

DiaB - M’agrada, no m’agrada
(Re)coneix el Botànic
Mou-te al Botànic (Taula transport públic)
Imagina el Botànic

PRIORITAT:

ALTA

MITJANA

BAIXA

COST:

Decidim València
Entrevistes
Enquestes
Altres

DELIMITACIÓ
Afecta a la totalitat del barri del Botànic.

DESCRIPCIÓ

ÀREA / REGIDORIA RESPONSABLE

En aquesta direcció es proposen diferents actuacions amb diferent grau de complexitat encara que pareix que
les solucions passen majorment per una millora de la ges ó. Les demandes mes sol·licitades són:

- Àrea de Mobilitat Sostenible i Espai Públic.

01_Millora de la informació (panells amb temps d’espera) i senyalització de les línies d’autobús.
02_Coordinació entre diferents línies de bus i altres mitjans de transport públic: metro, valenbisi.
03_Millora de connexions amb altres zones de la ciutat, de les freqüències de pas i del servei nocturn.

FASE 4_Línies d’actuació

TERMINIS:

CURT

MIG

LLARG

El Botànic es mou_Procés par cipa u sobre espai públic i mobilitat pel barri Botànic a València

01

02

03

01_Parada d’autobús en un dels límits del barri del Botànic
02_Exemple parada d’autobús amb panell d’informació i seients
03_Exemple panell informa u amb temps d’espera

Promou_Ajuntament de València | Equip redactor_La Paisatgeria

37

