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11  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓ  
 

1.1 OBJECTE DE L’ESTUDI 
 
L’objecte del present estudi és l’Avaluació de la Mobilitat Generada (EAMG) per al 
desenvolupament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del municipi de Folgueroles. 
 
L’estudi s’ha dut a terme seguint els requeriments del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de 
regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
 

1.2 ÀMBIT D’ESTUDI 
  
L’informe de mobilitat es desenvolupa sobre el terme municipal de Folgueroles, àmbit 
d’actuació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. El terme municipal té 10,47 km2 i hi 
resideixen 2.267 habitants l’any 2019, segons dades de l’Idescat. 
 

Figura 1: Àmbit d’estudi. Font: elaboració pròpia 

 
 
 

1.3 ANTECEDENTS 
 
La Llei 9/2003 de la mobilitat estableix un nou marc que afecta a les polítiques de 
desenvolupament urbà i econòmic i a la planificació de l’ús del sòl. Aspectes com el transport 
públic, les externalitats provocades per la mobilitat, tant econòmiques com ambientals, i la 
seguretat viària, són exigències contemplades per la normativa esmentada en el moment de 
realitzar els plans urbanístics. Les Directrius Nacionals de mobilitat, aprovades el 3 d’octubre 
de 2006, són els instruments necessaris per al compliment d’aquesta Llei. 
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En relació als continguts, cal subratllar que tant la pròpia llei com les Directrius determinen la 
necessitat d’avançar vers un model de mobilitat sostenible que garanteixi el dret de la 
ciutadania a l’accessibilitat en unes condicions de mobilitat segures i adequades i amb el 
mínim impacte ambiental possible. 
 
 
 

1.4 METODOLOGIA DEL POUM DE FOLGUEROLES 
 
Els objectius i criteris generals que configuren l’estructura i la base de l’ordenació del POUM 
són els següents: 

 Dotar al nucli urbà d’una nova estructura de comunicacions territorial 
o Millorar l’accés des del nord del municipi amb la transformació del camí de 

Tavèrnoles a carretera.  
o Facilitar la connexió dels vials existents amb els camins rurals.  

 Millorar les comunicacions internes 
o Recollir els carrers actuals acabats en cul-de-sac modificant la xarxa de 

comunicacions en una malla.  

 Contenir el creixement  
o Contenir els sectors de sòl urbanitzable anticipant una vila més compacta.  
o Redefinir els àmbits de creixement disminuint la seva extensió però mantenint 

els punts forts.  

 Transformar la ciutat construïda 

o Reduir el nombre d’àrees de transformació. 

o Definir i estudiar la viabilitat de la gestió de les àrees de transformació 
estratègiques que generin habitatge assequible i completin l’estructura 
urbana. 

 Regular el teixit residencial 

o Salvaguardar el caràcter històric dels dos nuclis antics mitjançant la regulació 
dels elements compositius. 

o Millorar la regulació de la profunditat edificable i de l’alçada màxima 
reguladora amb la finalitat de renovar i conservar l’edificació.  

o Regular el front màxim i l’agrupació de parcel·les. 

o Qualificar correctament els diferents tipus de teixits del nucli. 

o Regular la densitat d’habitatges a les zones unifamiliars.  

 Població i habitatge 

o Ajustar les reserves de sòl a les projeccions de creixement de la població.  

o Preveure una tipologia d’habitatges adient a les característiques del poble i a 
les necessitat de la població. 

o Reservar habitatge protegit a l’interior de l’àrea urbana amb l’opció de règim 
de lloguer administrats per l’Ajuntament de Folgueroles.  

 Equipaments i espais lliures 
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o Disposar l’entorn del Torrent de Folgueroles com a passeig fluvial 

o Integrar la Bassa del Molí dins del recorregut fluvial del Torrent i millorar el seu 
accés des del nucli urbà. 

o Generar itineraris verds amb recorreguts accessibles al municipi. 

 Preveure sòl per activitats econòmiques 

o Regular el sòl urbanitzat preveient una demanda flexible. 

o Considerar la zona entre Les Malloles i la C-25 com una àrea d’interès 
territorial (AIT).  

o Augmentar la superfície de sòl reservat a activitats econòmiques.  

 Protegir i regenerar l’entorn natural  

o Regular el sòl no urbanitzable per garantir la seva protecció en concordança 
amb el seu ús i aprofitament.  

o Recollir les proteccions sectorials a les zones forestals i a la xarxa hídrica.  
 
 

1.5 METODOLOGIA DE L’EAMG 
 
A continuació es presenta de manera esquemàtica la metodologia emprada per dur a terme 
l’estudi de mobilitat: 
 

Figura 2:Esquema de realització de les fases del present estudi. 
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22  AANNÀÀLLIISSII  DDEE  LLAA  MMOOBBIILLIITTAATT  AACCTTUUAALL  
 

2.1 DADES BÀSIQUES DEL MUNICIPI 
 

2.1.1 ESTRUCTURA TERRITORIAL 
 
El municipi de Folgueroles està situat a la part oriental de la comarca d’Osona, ocupa una 
superfície de 10,47 km2 i té una forma allargada més ample per ponent, orientada a cavall de 
dues unitats geogràfiques: 
 

 La del sector oest, que pertany a la Plana de Vic, considerablement plana, amb una 
alçada d’uns 500 metres respecte al mar, amb paisatge típic de la plana, amb turons 
dispersos que sobresurten de 15 a 20 metres sobre la plana de l’entorn. Aquesta plana 
es troba travessada pel curs dels torrents i rieres, que han modelat molt poc el 
territori. Aquesta zona és la que està ocupada per les masies, les activitats de conreu i 
les granges. 

 El sector de llevant, és un sector que gira cap a les Guilleries, es pot considerar de mitja 
muntanya, amb boscos i cingleres, que formen part de l’escarpament que limita la 
Plana de Vic amb les Guilleries. Les valls dels torrents d’aquests sectors d’aquest sector 
són verticals i tallats i han erosionat directament la roca del substrat, formant un 
paisatge diferenciat de la resta del municipi, més pla i típic de subcomarca de la Plana 
de Vic. 

 
Just a cavall entre les dues zones, s’hi troba el nucli urbà, escampant l’activitat humana cap a 
un i altre sector. 
 
Folgueroles es troba a uns 60 km de Barcelona i 5 km de Vic, capital de la comarca. Els 
municipis veïns limítrofs de Folgueroles són: Gurb, Tavèrnoles, Sant Sadurní d’Osormort, St. 
Julià de Vilatorta, Calldetenes i Vic, tots ells de la comarca d’Osona. 
 
La comarca d’Osona està integrada per 50 municipis amb una extensió total de 1.245,19 km2 i 
una població de 160.821 habitants l’any 2019 (font: Idescat). La població de Folgueroles 
representa l’1,4% del total de la comarca. 
 
Folgueroles és el dissetè municipi en nombre d’habitants, a molta distància de Vic (46.214 
habitants), capital de la comarca. 
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Figura 3: Municipis d’Osona amb una població superior als 1.000 habitants (2019). Font: IDESCAT 

 
 
 
Malgrat que el terme municipal de Folgueroles és més extens, el nucli urbà és molt compacte 
sense forts desnivells, apte per a moure’s en modes no mecànics. 
 

Figura 4: Dimensions del nucli urbà de Folgueroles 

 
 
 

2.1.2 CENTRES D’ATRACCIÓ I GENERACIÓ DE MOBILITAT  
 
Els principals centres d’atracció i generació de viatges són els següents: 
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Centres administratius: destaquen l’Ajuntament, les oficines municipals d’atenció al públic, el 
servei de desenvolupament local i el Jutjat de Pau. 
 
Centres d’ensenyament: destaquen l’escola Mossèn Cinto i la llar d’infants municipal el 
Patufet. 
 
Equipaments esportius: destaca el camp de futbol, el pavelló poliesportiu municipal i les 
piscines municipals.  
 
Equipaments sanitari assistencial: destaca el Consultori Mèdic Municipal. 
 
Altres: destaquen l’arxiu municipal, el centre cultural, el Punt Jove i la Deixalleria de la 
Mancomunitat. 
 
Figura 5: Localització dels principals centres de generació i atracció de mobilitat. Font: Elaboració pròpia a partir 

d’informació de l’Ajuntament Folgueroles. 

 
 

2.1.3 MOTORITZACIÓ  
 
Segons informació facilitada per l’Idescat, el total de vehicles amb domicili fiscal al municipi 
l’any 2018 és de 1.999, dels quals destaquen els 1.243 turismes, 383 camions i furgonetes i les 
260 motocicletes. 
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Figura 6: Distribució del parc de vehicles 2018. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat. 

 

 
L’índex de motorització de Folgueroles es situa històricament per sobre de la mitjana de la 
comarca d’Osona i de la mitjana de Catalunya, com mostra la figura següent. 

 
Figura 7: Evolució de l’índex de motorització a Folgueroles, Osona i Catalunya (1998 – 2018). Font: Elaboració 

pròpia a partir de dades de l’IDESCAT. 

 
 
 

2.2 ANÀLISI DELS DESPLAÇAMENTS 
 

2.2.1 EMQ 2006 
 
La darrera enquesta de mobilitat disponible és l’EMQ 2006, a nivell de Catalunya. Tot i que la 
dada és antiga, des de l’any 2008 ençà la crisi econòmica ha provocat uns disminució general 
de la mobilitat que fa que els volums de 2006 siguin semblants als actuals. 
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Segons aquesta enquesta, es realitzen en un dia laborable a Folgueroles 6.497 viatges/dia: 
2.336 viatges/dia urbans, 2.080 viatges/dia interurbans o de connexió amb origen a 
Folgueroles i 2.080 viatges/dia interurbans que hi tenen destinació. És a dir, un 36,0% dels 
desplaçaments són interns al municipi mentre que el 64,0% són de connexió en els dos sentits.  
 

Figura 8: Mobilitat interna i de connexió amb origen o destinació Folgueroles. Font: EMQ 2006 
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La mobilitat urbana (o interna) es realitza majoritàriament a peu (54,7%) seguida del cotxe 
amb un 34,5% i a major distància la moto (10,9%). 
 
El mode més utilitzat en els desplaçaments interurbans és el cotxe (84,2%), seguit del bus 
d’empresa o escolar (7,0%) l’a peu (3,9%), la moto (2,3%), l’autobús (1,7%). 
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Figura 9: Repartiment modal de la mobilitat total de Folgueroles: EMQ 2006 
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La distància mitjana dels desplaçaments urbans del municipi és de 0,9 km i dels desplaçaments 
interurbans de 6,6 km. 
 
Els desplaçaments majoritaris són els viatgers de connexió en cotxe (3.505 v/d), seguit dels 
viatges interns a peu (1.277 v/d), els interns amb cotxe (805 v/d) i a major distància els de 
connexió amb bus d’empresa o escolar (291 v/d).  
 

Figura 10: Nombre de desplaçaments per mode diferenciats entre urbans i interurbans. Font: EMQ 2006 
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Figura 11: Nombre de desplaçaments en modes motoritzats (cotxe+moto+furgoneta/camió) urbans i interurbans. 
Font: EMQ 2006 
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En un dia laborable es realitzen a Folgueroles 1.740 viatges/dia per motius ocupacionals (sense 
comptar tornades): 592 viatges/dia interns al municipi, 900 viatges/dia interurbans amb origen 
Folgueroles i 248 viatges/dia interurbans amb destinació Folgueroles. 
 
La mobilitat interurbana atreta (2.080 v/d, 50,0%) i generada (2.080 v/d, 50,0%) és simètrics. 
 
El 49,9% dels desplaçaments interurbans que es realitzen en un dia feiner tenen origen o 
destinació Vic, seguit de Sant Julià de Vilatorta (9,9%), Santa Eulàlia de Riuprimer (5,8%), Gurb 
(4,0%) i Calldetenes (3,9%). 
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Figura 12: Mapa dels principals fluxos de mobilitat interurbana amb origen i destinació Folgueroles. Font: 
elaboració pròpia 
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La taula següent mostra les 8 principals relacions de connexió amb Folgueroles, que sumen un 
total de 3.517 desplaçaments (84,5% dels desplaçaments interurbans en un dia feiner). La 
resta de relacions sumen 644 desplaçaments (15,5%), repartits entre 10 municipis. Aquestes 8 
relacions OD més els desplaçaments interns representen el 90,1% del total de mobilitat del 
municipi. 
 

Taula 1: Principals fluxos de mobilitat interurbana amb origen i destinació Folgueroles. Font: EMQ 2006 

Municipi 
Desplaçaments 
totals dia feiner 

Interns Folgueroles 2.336 

Vic 2.078 

Sant Julià de Vilatorta 413 

Santa Eulàlia de Riuprimer 241 

Gurb 167 

Calldetenes 163 

Roda de Ter 160 

Torelló 151 

Barcelona 144 

 
Si s’analitza la distribució modal amb les cinc principals relacions s’observa com el cotxe és el 
mode principal en totes elles amb valors que oscil·len entre el 100% amb Gurb i el 51,5% amb 
Calldetenes.  
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Figura 13: Repartiment modal dels desplaçaments entre Folgueroles  i les principals relacions de connexió (a 
partir de dades de l’EMQ 2006). Font: elaboració pròpia 

 
 
Els motius dels viatges (urbans i interurbans) es divideixen de la següent manera: 
 

Figura 14: Nombre total de desplaçaments per motiu (a partir de dades de l’EMQ 2006).  
Font: elaboració pròpia 
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La comparació entre la mobilitat interna i de connexió indica que la majoria dels 
desplaçaments interns són per motius personals (618 viatges/dia més 618 de les tornades), 
que representen el 52,9% de la mobilitat interna. En el cas dels desplaçaments interurbans, és 
la mobilitat ocupacional la que té un pes superior (1.148 viatges/dia més 1.007 de les 
tornades, que representen el 51,8% de la mobilitat total de connexió). 
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33  AANNÀÀLLIISSII  DDEE  LLEESS  XXAARRXXEESS  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTT  
 

3.1 XARXA DE VEHICLES PRIVATS MOTORITZATS 
 

3.1.1 ACCESSOS I VIES INTERURBANES 
 
Les vies interurbanes C-25 a l’oest, la BV-5213 al nord i N-141d al sud envolten el municipi i 
permeten l’accés al municipi. 
 

 La carretera C-25 o Eix Transversal és una via de comunicació ràpida que transcórrer 
entre Cervera i Riudellots de la Selva, connectant les Terres de Ponent amb l’autopista 
del mediterrani. 

A partir de la sortida 187, direcció Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta i Calldetenes, 
s’accedeix, en direcció l’est, a la carretera N-141d. 

 La carretera N-141d és una via interurbana que connecta Vic, a l’oest, amb Vilanova de 
Sau a l’est. Al llarg del seu recorregut comunica amb els municipis de Calldetenes i 
Folgueroles. 

L’N-141d és la principal via d’accés al municipi, transcórrer pel sud del nucli urbà, 
connectant amb la xarxa viària urbana mitjançant el carrer de la Font, el carrer Bru de 
Sala i el carrer de la Rambla. 

 Per últim, des del nord del municipi és pot accedir a Folgueroles per la carretera 
interurbana BV-5213, via que connecta la carretera C-153 (a l’alçada de Vic) amb el 
Pantà de Sau. 

Des d’aquesta via es pot accedir al camí de Folgueroles a Tavèrnoles, vial que connecta 
amb el carrer 11 de Setembre de Folgueroles. 

 

Complementàriament hi ha la carretera interurbana BV-5215, via que comunica la carretera N-
141d, a l’alçada de Folgueroles, amb el carrer camí de la Font i les vies urbanes perimetrals del 
nucli urbà del camí de Codina i carrer de la Sajolida. 

 

Per últim, hi ha una xarxa de camins rurals que serveixen tant per accedir a les masies i 
explotacions agrícoles com per arribar a Vic.  
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Figura 15: Mapa topogràfic de l’entorn de Folgueroles. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

 
 

3.1.2 DADES DE TRÀNSIT DE LES VIES INTERURBANES 
 
Es disposa de les següents dades de trànsit de la xarxa bàsica propera al municipi de 
Folgueroles: 
 

Taula 2: IMD i percentatge de pesants als punts d’aforament propers a l’àmbit d’estudi a l'any 2017. Font: 
TES/DIBA 

Carretera PK IMD diària % VP 

N-141d 

0+000 / 2+000 13.244 - 

2+000 / 3+415 9.525 - 

3+415 / 4+659 5.873 - 

4+659 / 14+500 720 - 

BV-5215 0+000 / 0+600 4.987 - 

BV-5213 0+000 / 3+320 1.813 - 

BV-5201 0+000 / 2+500 6.248 - 

C-25 182,7 26.660 17,9% 

 



EAMG del POUM de Folgueroles 

 

 

17 

Figura 16: IMD 2017 a la xarxa viaria propera a l’àmbit d’estudi. Font: MCRIT/TES/Diputació Barcelona 

Folgueroles

Sant Julià de Vilatorta

Tavèrnoles

Calldetenes

Vic

9.591

13.244

C-153

C-25

N-141d

9.525

5.873

BV-52154.987 720

6.248

1.816

BV-5213

N-141d

26.660

BV-5201

 
 
 

3.1.3 XARXA VIÀRIA INTERNA  
 

Pel que fa a l’interior de l’àmbit urbà, la xarxa principal urbana està conformada per les vies 
principals urbanes que garanteixen les connexions de la xarxa viària local amb els accessos a la 
xarxa interurbana i les relacions amb els diferents sectors del municipi.  

Els eixos principals (oest –est) són: 

 Carrer de la Font – av. Atlàntida – La Rambla 

 Carrer Sajolida – c. St. Jordi – c. Major – c. Nou 

 Carrer Josep Maria de Casacoberta – Ronda de la Demunt 

 

Els eixos principals (nord - sud) són: 

 Camí de la Codina 

 BV-5215 

 Carrer Bellmunt 

 Carrer 11 de setembre 

 Av. Països Catalans 

 Carrer Font de la Sala 
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El principal problema de la xarxa viària urbana és la discontinuïtat a la xarxa a causa dels 
carrers acabats en cul-de-sac, ubicats majoritàriament al nord del nucli urbà. 
 

Figura 17: Jerarquia viària actual de Folgueroles. Font: elaboració pròpia 

 
 
 

3.2 XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC: AUTOBÚS  
 
Folgueroles forma part de l’àmbit del sistema tarifari integrat de l’ATM de la Regió 
Metropolitana de Barcelona, situat a la corona 6. 
 
El municipi compta amb 2 línies d’autobús interurbà amb una oferta de 13 expedicions/dia 
feiner en ambdós sentits. Els dissabtes l’oferta es redueix a 7 exp/dia en ambdós sentits i els 
diumenges i festius no hi ha oferta de transport públic. 
 
Les dues línies fan parada a l’única parada d’autobús localitzada al municipi (av. de l’Atlàntida 
– carrer Bru de Sala) connectant amb la capital comarcal, Vic, i els municipis de l’entorn. 
Aquestes línies són: 
 

 Línia 800. Vic – Folgueroles – St. Julià de Vilatorta: aquesta línia ofereix els dies feiners 
12 expedicions amb una amplitud horària de les 7h20 a les 20h53. Totes les 
expedicions s’inicien a Folgueroles i transcorren pels municipis de Sant Julià de 
Vilatorta, Calldetenes i Vic, amb parada a l’estació d’autobusos de la capital comarcal. 
Els dies feiners no lectius l’oferta és redueix a 10 expedicions/dia, amb el mateix 
recorregut i amplitud horària. 
Els dissabtes feiners l’oferta es redueix a 6 expedicions/dia iniciant el servei a les 8h15 
des de l’estació d’autobusos de Vic i finalitzant a les 19h50 en el mateix punt. 
Els diumenges i festius, la línia no ofereix servei. 
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 Línia 804. Vic – Sau: aquesta línia ofereix els dies lectius 1 expedició a les 15h30. Els 
dissabtes feiners també ofereix 1 expedició a les 13h40. El recorregut de la línia s’inicia 
a Vic (estació d’autobusos) i transcórrer per Calldetenes, Sant Julià de Vilatorta, 
Folgueroles i Vilanova de Sau. 
Els diumenges i festius la línia no ofereix servei. 

 
Figura 18: Recorreguts de les línies d’autobús interurbà i cobertura de la parada a 750 metres. Font: elaboració 

pròpia 

 
 

El 78% de la superfície urbana del municipi (nucli urbà principal) està coberta per la parada de 
bus interurbà a menys de 750 metres. La urbanització situada al nord-est del camp de futbol i 
la població disseminada són els àmbits no coberts per l’oferta de transport públic. 
 

Figura 19: Parada d’autobús de Folgueroles (intersecció av. de l’Atlàntida – carrer Bru de Sala) 
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3.3 XARXA DE MODES NO MECANITZATS  
 
Malgrat que el terme municipal de Folgueroles és més extens, el nucli urbà és compacte sense 
forts desnivells, apte per a moure’s en modes no mecanitzats. Des de la Ronda del Desmunt 
(ubicada a l’extrem nord-est del nucli urbà) fins l carretera BV-5215 (ubicada a l’extrem sud-
oest del nucli urbà) hi ha 1,25 km. 
 
La major part de la xarxa urbana són carrers convencionals (espai segregat per al vianant a les 
voreres i el vehicle a la calçada) amb la velocitat màxima regulada a 50 km/h. 
 
No obstant, hi ha un conjunt d’eixos, ubicats al centre del municipi, regulats com a prioritat 
invertida (els vianants i vehicles privats comparteixen l’espai, la velocitat màxima permesa és 
de 20 km/h i els vianants tenen preferència en la circulació) i plataforma única. Aquests eixos 
són: 

 Carrer Bellmunt (excepte el tram entre els carrers Molí i la Ricardera). 

 Carrer del Campet. 

 Carrer de les Agudes. 

 Carrer Fossar Vell (entre els carrers Nou i Puigjaner). 

 Carrer Major (entre els carrers St. Jordi i Nou). 

 Carrer Montserrat. 

 Carrer Ricardera. 

 Carrer Sant Jordi (entre el passatge St. Josep i el carrer Major). 

 Passatge Sant Josep. 
 

Figura 20: Carrers de prioritat invertida al municipi de Folgueroles 

C. Major
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Figura 21: Carrers de prioritat invertida de Folgueroles. Carrer Bellmunt (esquerra) i carrer de les Agudes (dreta) 

    
 
Quant a infraestructura específica per a la bicicleta, Folgueroles no disposa d’itineraris ciclables 
dins del nucli urbà. 
 
No obstant, si que es permet la circulació segura en bicicleta pel conjunt d’eixos de prioritat 
invertida detallats anteriorment. 
 
La xarxa viaria urbana té una extensió de 15,8 km, dels quals 1 km està regulat com a carrers 
de prioritat invertida, és a dir, el 6,3% dels eixos viaris es accessible per els desplaçaments en 
bicicleta. 
 
Tanmateix no hi ha una xarxa contínua i connexa de bicicleta: no existeixen itineraris que 
permetin desplaçar-se per tot el municipi mitjançant un itinerari còmode i segur. 
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44  PPRROOPPOOSSTTAA  DD‘‘OORRDDEENNAACCIIÓÓ  
 
El desenvolupament del POUM preveu l’increment de sostre residencial amb 341 nous 
habitatges (61.814 m2 sostre), un total per equipaments de 17.482 m2 sostre i un total de 
12.856 m2 sostre per a usos terciaris (comercial i oficines). El sistema d’espais lliures suma un 
total de 38.256 m2. 
 

Figura 22: Resum usos del sòl del POUM de Folgueroles per sector. Font: POUM Folgueroles 

Codi Nom 
St. Residencial 

(m2) 
Habitatges 

St. Equipaments 
(m2) 

St. Terciari 
(m2) 

Espais lliure 
(m2) 

PAU 1 Passatge del Noguer 1.562 14 0 0 0 

PAU 2 El Molí 3.758 34 0 0 2.517 

PAU 3 La Rambla 3.225 24 1.882 0 1.882 

PAU 4 El Padró 0 0 1.135 0 12.074 

SUD01 La Codina 0 0 0 12.856 7.100 

SUD02 Escoles 23.947 139 6.565 0 3.095 

SUD03 Les Codinoies 14.430 110 3.031 0 2.747 

SUD04 Ctra Vilanova 14.893 120 7.886 0 8.841 

TOTAL PAU i SUD 61.814 450 17.482 12.856 38.256 
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55  MMOOBBIILLIITTAATT  GGEENNEERRAADDAA  PPEELL  PPOOUUMM  
 

5.1 QUANTIFICACIÓ DE LA NOVA MOBILITAT SEGONS EL DECRET 344/2006 
 
La quantificació de la nova mobilitat generada per les diferents activitats i usos del sòl 
previstos al POUM es calculen a partir de les ràtios mínimes de viatges/dia que s’indiquen a 
l’Annex I del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada.  
 
En particular, els viatges generats degut a l’execució dels nous habitatges s’han calculat 
aplicant en primer lloc una ràtio de conversió a habitants i posteriorment una ràtio de viatges 
generats per habitant. 
 
S’ha estimat una dimensió mitjana de les llars de Folgueroles de 2,39 persones/habitatge (font: 
Idescat 2011), essent la llar el conjunt de persones que resideixen habitualment en el mateix 
habitatge. 
 
Els ràtios de viatges generats per dia que marca el Decret 344/2006, de 19 de setembre, són 
els següents: 
 

Figura 23: Ràtios mínimes de viatges generats/dia (amb tornades incloses). Font: Decret 344/2006, de 19 de 
setembre 

Ús d’habitatge El valor més gran dels dos següents: 7 viatges/habitatge o 3 viatges/persona 

Ús residencial 10 viatges/100 m2 de sostre 

Ús comercial 50 viatges/100 m2 de sostre 

Ús d’oficines 15 viatges/100 m2 de sostre 

Ús industrial 5 viatges/100 m2 de sostre 

Equipaments 20 viatges/100 m2 de sostre 

Zones verdes 5 viatges/100 m2 de sòl 

 
Es desconeix els sostre d’usos comercials i oficines. Per calcular la mobilitat generada per 
aquests sostres s’ha estimat que un 50% del sostre terciari per a usos d’oficines i un 50% per a 
usos comercials. 
 
Les dades detallades de la proposta d’ordenació del POUM pels sectors considerats en càlcul 
de la nova mobilitat es poden consultar a la Taula 1 de l’Annex I. 
 
 

5.1.1 ÚS RESIDENCIAL 
 
La revisió del POUM preveu incrementar la superfície de sostre residencial amb al voltant de 
450 nous habitatges. A partir de la dimensió mitjana de les llars de Folgueroles de 2,39 
hab/habitatge s’ha determinat un nombre total de 1.055 habitants. 
 
Tal i com s’ha esmentat anteriorment, la previsió de nous habitants és de 450. Per tant, 
aplicant la ràtio dels Decret per ús residencial, el nombre total de viatges generats i atrets 
s’estima en 3.165 viatges/dia.  
 
Les dades detallades per sectors es poden consultar a la Taula 2 de l’Annex I. 
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Mantenint el mateix percentatge que l’EMQ 2006 el 36,0% dels viatges seran urbans (1.139 
v/d) i 2.026 v/d seran interurbans. 
 

Figura 24: mobilitat urbana i interurbana associada a ús residencial 

Ús Motiu Viatges/dia 

Residencial 

Viatges/dia urbans 1.139 

Viatges/dia interurbans 2.026 

Viatges/dia totals 3.165 

 
Així mateix, mantenint les dades de l’EMQ 2006 un 50,1% de la mobilitat residencial es realitza 
per motius ocupacionals, la mobilitat per treball (i estudi) dels nous residents representarà 
1.586 viatges/dia en els dos sentits. La resta de desplaçaments, per altres motius, són 1.579 
v/d. 
 

Figura 25: Nova mobilitat ocupacional i altres motius associada a ús residencial 

Ús Motiu Viatges/dia 

Residencial 

Viatges/dia ocupacionals 1.586 

Viatges/dia altres motius 1.579 

Viatges/dia totals 3.165 

 
 

5.1.2 EQUIPAMENTS 
 
El desenvolupament del POUM de Folgueroles preveu incrementar la superfície destinada a 
equipaments en 20.499 m2. Degut a que les peces que configuren els equipaments no tenen 
un ús assignat, s’ha aplicat la ràtio estàndard de generació de viatges del Decret 344/2006, 
suposant un coeficient d’edificabilitat de l’1 m2st/m2sòl. En total resulten 4.100 viatges/dia 
generats i atrets.  
 
Les dades detallades per sectors es poden consultar a la Taula 3 de l’Annex I. 
 
Considerant una ràtio d’1 treballador per cada 100 m2, resulten 205 nous treballadors 
associats als equipaments. 
 
Aplicant una ràtio de 2,5 viatges/dia en els dos sentits al conjunt de nous treballadors associats 
al sostre d’equipaments, resulta un total de 512 viatges/dia en els dos sentits per motius 
ocupacionals (treball). La resta dels desplaçaments estan associats a altres motius (per 
exemple, visites al CAP o altres centres sanitaris, visites als equipaments esportius, etc) i es 
comptabilitzen en 3.587 viatges/dia.  
 

Figura 26: Nova mobilitat ocupacional i altres motius associada a equipaments 

Ús Motiu Viatges/dia 

Equipaments 

Viatges/dia treballadors 512 

Viatges/dia altres motius 3.587 

Viatges/dia totals 4.100 

 
S’estima que tots els desplaçaments als diferents equipaments seran urbans (4.100 v/d) 
 
 

Figura 27: Nova mobilitat urbana i interurbana associada a equipaments 

Ús Motiu Viatges/dia 

Equipaments Viatges/dia urbans 4.100 
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Ús Motiu Viatges/dia 

Viatges/dia totals 4.100 

 
 

5.1.3 ÚS TERCIARI 
 
El desenvolupament del POUM preveu un total de 12.856 m2 de sostre edificable per usos 
terciaris.  
 
Atès que encara no es coneix l’activitat que s’hi desenvoluparà, s’ha estimat que un 50% 
d’aquest sostre es destinarà a usos comercials i un 50% a usos d’oficines. 
 
 
Ús comercial 
 
Aplicant un 50% de la nova mobilitat d’altres usos com a ús comercial es realitzen 3.214 v/d.  
 
Per determinar el nombre de viatges associats a l’ús comercial per mobilitat obligada, s’han 
aplicat les següents ràtios: 
 

 1 lloc de treball/100 m2 útils 

 2,5 viatges/treballador (en els dos sentits)  
 
Així, el nombre de nous treballadors/es serà de 64, els quals realitzaran 161 viatges/dia en els 
dos sentits. La resta dels viatges estaran associats a visites (mobilitat personal) i es 
comptabilitzen en 3.053 viatges/dia.  
 
Les dades detallades per sectors es poden consultar a la Taula 4 de l’Annex I. 
 
Ús d’oficines: 
 
Aplicant un 50% de la nova mobilitat d’altres usos com a ús d’oficines es realitzen 964 v/d. 
 
Per determinar el nombre de viatges associats a l’ús d’oficines per mobilitat obligada, s’han 
aplicat les següents ràtios: 
 

 5 lloc de treball/100 m2 útils 

 2,5 viatges/treballador (en els dos sentits)  
 
Així, el nombre de nous treballadors/es serà de 321, els quals realitzaran 803 viatges/dia en els 
dos sentits. La resta dels viatges estaran associats a visites laborals i es comptabilitzen en 161 
viatges/dia.  
 
 
Les dades detallades per sectors es poden consultar a la Taula 5 de l’Annex I. 
 

Figura 28: Nova mobilitat urbana associada a d’altres usos 

Ús Motiu Viatges/dia 

Oficines 

Viatges/dia treballadors 803 

Viatges/dia altres motius laborals 161 

Viatges/dia totals 964 

Comercial Viatges/dia treballadors 161 
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Ús Motiu Viatges/dia 

Viatges/dia altres motius 3.053 

Viatges/dia totals 3.214 

 
 

5.1.4 ESPAIS LLIURES 
 
La revisió del POUM preveu incrementar de la superfície per espai lliure en 38.256 m2. 
 
Aplicant les ràtios del Decret per a espais lliures, s’estima que la superfície per espais lliures 
generarà i atraurà 1.913 nous viatges/dia. 
 
En el cas dels espais lliure es preveu que tota la mobilitat generada o atreta serà urbana. 
 
Les dades detallades per sectors es poden consultar a la Taula 6 de l’Annex I. 
 
 

5.2 DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL I PER MODES DE TRANSPORT DE LA NOVA 
MOBILITAT 

 

DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL  

 
Residents: 
 
Segons l’EMQ 2006, el 34% de la mobilitat ocupacional dels residents de Folgueroles es realitza 
a nivell intern. Atès que amb el desenvolupament del POUM es pretén augmentar 
l’autocontenció del municipi, es considerarà que aquest percentatge augmenta fins el 40%. Per 
tant, aplicant aquest percentatge a la nova mobilitat residencial per treball (1.266 viatges/dia 
en els dos sentits), resulten 634 nous desplaçaments urbans i 951 desplaçaments de connexió.  
 
Pel que fa a la mobilitat personal, es considera que el 40% dels desplaçaments per motius 
personals dels nous residents es realitzarà a nivell intern (s’aplica un lleuger increment 
respecte el valor de l’EMQ 2006, del 38%, també per reforçar l’autocontenció de la ciutat). Per 
tant, aplicant aquest percentatge a la nova mobilitat residencial personal (1.579 viatges/dia en 
els dos sentits), resulten 632 nous desplaçaments urbans i 948 desplaçaments de connexió.  
 

Figura 29: Distribució territorial de la nova mobilitat residencial 

Residencial TOTAL  

Urbana ocupacional 634 

Urbana personal 632 

Interurbana obligada 951 

Interurbana personal 948 

Mobilitat Urbana 1.266 

Mobilitat Interurbana 1.899 

Total 3.165 

 
 
Usos terciari (comercial i oficines), equipaments i espais lliures:  
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També en el cas dels desplaçaments per motius ocupacionals dels usos terciari , es considerarà 
que un 40% de la mobilitat es realitzarà a nivell urbà, i que un 40% de la mobilitat per altres 
motius es realitzarà a nivell intern.  
En el cas dels equipaments i els espais lliures es considera que tota la mobilitat és interna. 
 
Així, resulta que de la mobilitat ocupacional comptabilitzada en 1.477 viatges/dia, 962 es 
realitzaran a nivell intern i 675 seran desplaçaments de connexió des de fora de Folgueroles; 
mentre que pels desplaçaments per altres motius comptabilitzats en 8.714 viatges/dia, 6.721 
es realitzaran a nivell intern i 1.832 seran de connexió. 
 
Figura 30: Distribució territorial de la nova mobilitat associada als usos terciari (comercial i oficines), equipaments 

i espais lliures 

Ús Motiu Interns 
Connexió 

(des de fora) 
Totals 

Oficines 

Viatges/dia treballadors 321 482 803 

Viatges/dia altres motius laborals 64 96 161 

Viatges/dia totals 386 578 964 

Comercial 

Viatges/dia treballadors 64 96 161 

Viatges/dia altres motius 1.221 1.832 3.053 

Viatges/dia totals 1.286 1.928 3.214 

Equipaments 

Viatges/dia treballadors 512 0 512 

Viatges/dia altres motius 3.587 0 3.587 

Viatges/dia totals 4.100 0 4.100 

Espais lliures 

Viatges/dia treballadors 0 0 0 

Viatges/dia altres motius 1.913 0 1.913 

Viatges/dia totals 1.913 0 1.913 

Total 

Viatges/dia treballadors i motius laborals 962 675 1.477 

Viatges/dia altres motius 6.721 1.832 8.714 

Viatges/dia totals 7.684 2.507 10.191 

 
 

5.2.1 DOBLES COMPTATGES 
 
Per tal d’evitar el doble comptatge d’aquests viatgers s’han de tenir en compte els següents 
aspectes en la generació i distribució dels viatges: 
 

 La mobilitat interna associada als nous sectors espais lliures, equipaments i usos 
terciaris (comercial i oficines) es realitzarà per nous residents i per residents actuals. 
Aquests desplaçaments, doncs, ja estaran comptabilitzats, d’una banda, en la nova 
mobilitat associada al nou sostre residencial i, d’altra banda, en els desplaçaments 
interns actuals, de manera que la matriu actual interna es redistribuirà.  

 

 S’estima que el 60% de la mobilitat d’ús comercial, oficines el realitzaran els residents 
actuals, resulten 1.671 viatges/dia interns que es resten del còmput global. 
 

 Així mateix, s’estima que els 1.913 viatges/dia als espais lliures seran realitzats pels 
nous residents o residents actuals estan comptabilitzats en els viatges residencials 
interns i també es resten del còmput global. 
 

 Per últim, s’estima que els 4.100 viatges/dia als equipaments seran realitzats pels nous 
residents o residents actuals estan comptabilitzats en els viatges residencials interns i 
també es resten del còmput global. 
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Així doncs, la mobilitat total generada i atreta pel conjunt del POUM de Folgueroles ascendeix 
a 5.672 viatges/dia. 
 

Figura 31: Mobilitat associada al desenvolupament de POUM de Folgueroles. Font elaboració pròpia 

 
Interns Connexió Total 

Viatges/dia residents 1.139 2.026 3.165 

Viatges/dia equipaments 0 0 0 

Viatges/dia comercial 0 1.928 1.928 

Viatges/dia oficines 0 578 578 

Viatges/dia espais lliures 0 0 0 

Viatges/dia totals 1.139 4.533 5.672 

 

 
Es parteix l’any 2019 d’un municipi de 2.267 habitants amb una mobilitat associada de 7.311 
desplaçaments/dia (s’ha aplicat un creixement proporcional al de la població al nombre de 
desplaçaments de l’any 2006 extret de l’EMQ2006; increment del 12,5% entre el 2006-2019). 
 
Per tant, la nova mobilitat prevista per a la ciutat de Folgueroles en base al POUM serà de 
12.983 desplaçaments/dia.  
 
 

5.2.2 DISTRIBUCIÓ MODAL 
 
A l’hora de realitzar el repartiment modal s’ha estimat una hipòtesi de repartiment modal en 
base a l’escenari actual de l’EMQ 2006. 
 

Figura 32: Distribució modal EMQ 2006 

 

Interns Connexió 

Vehicle privat 45,3% 86,5% 

TPC 0,0% 9,6% 

No motoritzar 54,7% 3,9% 

 
A continuació s’aplica aquest repartiment modal a la nova mobilitat generada i atreta pel 
POUM:  
 

Figura 33: Repartiment modal per usos (viatges/dia) 

Residencial Total Vehicle privat TPC No Motoritzat 

Interna (residents actuals) 1.138 516 0 623 

Interurbana 2.027 1.753 195 79 

Total 3.165 2.269 195 702 

     Comercial Total Vehicle privat TPC No Motoritzat 

Urbana 0 0 0 0 

Interurbana 1.928 1.668 185 75 

Total 1.928 1.668 185 75 

     Oficines Total Vehicle privat TPC No Motoritzat 

Urbana 0 0 0 0 

Interurbana 578 500 56 23 

Total 578 500 56 23 

 
 

Figura 34: Repartiment modal global (viatges/dia) 

 

Total Vehicle privat TPC No Motoritzat 

Urbana 1.138 516 0 623 

Interurbana 4.534 3.922 435 177 
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Total Vehicle privat TPC No Motoritzat 

Total 5.672 4.437 435 799 

Quota modal 100% 78% 8% 14% 

 
 
 

5.2.3 CONVERSIÓ DE VIATGES A VEHICLES 
 
La nova mobilitat en vehicle privat s’ha comptabilitzat en 4.437 viatges/dia en ambdós sentits, 
repartits entre els següents modes: 4.143 en cotxe i 294 en moto (repartiment modal en base 
a les dades de l’EMQ 2006). 
 

Figura 35: Mobilitat generada i atreta en vehicle privat 

 
Viatges/dia 

  Cotxe Moto Total 

Obligada - urbana 118 125 243 

Personal - urbana 241 31 273 

Obligada - interurbana 1.408 0 1.408 

Personal - interurbana 2.375 138 2.513 

Mobilitat Urbana 359 156 516 

Mobilitat Interurbana 3.784 138 3.922 

Total 4.143 294 4.437 

 
 
Pels viatges obligats en cotxe s’ha aplicat una ràtio estàndard d’ocupació del vehicle d’1,2 
persones/vehicle mentre que per mobilitat no obligada la ràtio és d’1,5 persones/vehicle. Per 
la moto s’ha considerat una ocupació d’1 persona/vehicle. Els vehicles/dia estimats per 
ambdós sentits són els que es mostren en la taula inferior: 
 

Figura 36: Vehicles/dia generats i atrets 

 
Vehicles/dia 

  Cotxe Moto Total 

Obligada - urbana 98 125 223 

Personal - urbana 161 31 192 

Obligada - interurbana 1.174 0 1.174 

Personal - interurbana 1.584 138 1.722 

Mobilitat Urbana 259 156 415 

Mobilitat Interurbana 2.757 138 2.895 

Total 3.016 294 3.311 

 
 

5.2.4 RESUM 
 
La mobilitat total generada i atreta pel conjunt del POUM de Folgueroles ascendeix a 5.672 
viatges/dia en els dos sentits. 
 
Les dades detallades per sectors es poden consultar a la Taula 7 de l’Annex I. 
 
El 20,1% (1.138 v/d) de la nova mobilitat generada és urbana i el 79,9% (4.534 v/d) es 
realitzarà a nivell intramunicipal. El vehicle privat serà el transport majoritari amb el 78,2% 
(4.437 v/d) de la quota modal, seguit dels modes no motoritzats amb el 14,1% (799 v/d) i el 
transport públic amb el 7,7% (435 v/d). 
 
El sector que generarà i atraurà una mobilitat superior serà el SUD01 La Codina amb un 44,2% 
de la nova mobilitat, seguit del sector SUD02 El Molí amb un 17,6%. Per contra, el sector que 
genera menor mobilitat és el PAU01 Passatge del Noguer amb un 1,8%. 
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Figura 37: Plànol de mobilitat generada pels sectors de desenvolupament de Folgueroles. Font elaboració pròpia 

 
 
 

5.3 RESERVES D’APARCAMENT PER A TURISMES, MOTOCICLETES I BICICLETES 
 
Les reserves mínimes d’aparcament de vehicles (turismes, motocicletes i bicicletes) situats fora 
de la via pública són les següents segons el Decret 344/2006: 
 

Figura 38: Reserves mínimes d’aparcament de vehicles. Font: Decret 344/2006, DGPT 
 Turismes Motocicletes 

Ús d’habitatge 
Màxim valor de: 1 plaça/habitatge, 1 plaça per 100 

m2 de sostre o fracció 
Màxim valor de: 0,5 plaça/habitatge, 1 plaça per 

200 m2 de sostre o fracció 

Nova estació ferroviària 5 places/30 places ofertes de circulació 5 places/30 places ofertes de circulació 

 
L’espai mínim per plaça de turismes és de 4,75 x 2,4 m, i per motocicleta 2,20 x 1,00 m.  
 

Figura 39: Reserves mínimes d’aparcament de bicicletes. Font: Decret 344/2006, DGPT 
Ús d’habitatge Màxim valor de 2 plaça/habitatge, 2 plaça per 100 m2 de sostre o fracció 

Ús comercial 1 plaça/100 m2 sostre o fracció 

Ús d’oficines 1 plaça/100 m2 sostre o fracció 

Ús industrial 1 plaça/100 m2 sostre o fracció 

Equipaments docents 5 plaça/100 m2 sostre o fracció 

Equipaments esportius, culturals i recreatius 1 plaça/100 places d’aforament de l’equipament 

Zones verdes 1 plaça/100 m2 de sòl 

 
Segons aquests paràmetres seria necessària una reserva total de places d’aparcament fora de 
la via pública vinculada a l’ús residencial de 747 places per turismes, 373 per motocicletes i 
1.493 places per bicicletes. Per equipaments, la reserva de places per bicicleta fora la via 
pública seria de 205, per l’ús comercial 64 places per a bicicletes, per ús d’oficines 64 places i 
per espais lliures 383 places. 
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La reserva d’aparcament per a bicicletes per a usos no residencials ascendeix a 716 places. Es 
proposa dotar a cada tipologia d’ús d’una oferta inicial del 10% i a mesura que s’incrementi la 
demanda incrementar l’oferta d’aparcament. 
Així doncs caldrà fer una reserva incial de 21 places als equipaments, 7 places als usos 
comercials, 7 places als usos d’oficines i 34 en els espais lliures.  
 
Figura 40: Quantificació de la reserva de places d’aparcament fora de la via pública. Font: Decret 344/2006, DGPT 

  Residencial Equipaments Comercial Oficines Espais lliures Totals 

Turismes 747         747 

Motocicletes 373         373 

Bicicletes 1.493 205 64 64 383 2.209 

 
D’altra banda, pel que fa a l’aparcament de vehicles i motocicletes, resulta necessari el 
compliment del Reial Decret 1053/2014 en relació a les dotacions mínimes de l’estructura per 
a la recàrrega de vehicles elèctrics en edificis o aparcaments de nova construcció i en vies 
públiques, o com a mínim deixar la seva preinstal·lació d’acord amb el que preveu el Reial 
Decret 1053/2014. 
 
En la disposició addicional primera s’estableixen les dotacions mínimes de l'estructura per a la 
recàrrega del vehicle elèctric en edificis o estacionaments de nova construcció i en vies 
públiques: 
 
1. En edificis o estacionaments de nova construcció s’haurà d'incloure la instal·lació elèctrica 
específica per a la recàrrega dels vehicles elèctrics, executada d'acord amb el que estableix la 
referida (ITC) BT-52, “Instal·lacions amb fins especials. Infraestructura per a la recàrrega de 
vehicles elèctrics”, que s'aprova mitjançant el Reial Decret 1053/2014, amb les següents 
dotacions mínimes: 

a) En aparcaments o estacionaments col·lectius en edificis de règim de propietat 
horitzontal, s'haurà d'executar una conducció principal per zones comunitàries 
(mitjançant, tubs, canals, safates, etc.), de manera que es possibiliti la realització de 
derivacions fins a les estacions de recàrrega ubicada a les places d'aparcament, tal com 
es descriu en l'apartat 3.2 de la (ITC) BT-52, 

b) en aparcaments o estacionaments de flotes privades, cooperatives o d'empresa, o 
els d'oficines, per al seu propi personal o associats, o dipòsits municipals de vehicles, les 
instal·lacions necessàries per a subministrar a una estació de recàrrega per cada 40 
places i 

c) en aparcaments o estacionaments públics permanents, les instal·lacions necessàries 
per a subministrar a una estació de recàrrega per cada 40 places. 

 
2. A la via pública, s'han d'efectuar les instal·lacions necessàries per a donar subministrament a 
les estacions de recàrrega ubicades a les places destinades a vehicles elèctrics que estiguin 
previstes en el plans de mobilitat sostenible supramunicipals o municipals. 
 
 

5.4 RESERVES D’ESPAI PER A CÀRREGA I DESCÀRREGA 
 
El Decret 344/2006 indica que convé preveure a les noves implantacions unes condicions 
mínimes consistents a delimitar zones del viari destinades a la distribució urbana de 
mercaderies, establir quins comerços han de disposar de molls de càrrega i descàrrega que els 
permetin fer aquestes operacions al seu interior, i establir un mínim de superfície comercial 
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dedicada a magatzem amb la finalitat que les operacions de càrrega i descàrrega no es 
multipliquin. 
 
Article 6.3 del Decret 344/2006 
 
En el cas d'estudis d'avaluació de la mobilitat generada referents a plans urbanístics s'ha de 
tenir en compte que, per aconseguir una distribució àgil i ordenada de les mercaderies a 
l'interior dels nuclis urbans, aquests contemplin les següents reserves de places de 3 x 8 
metres a la xarxa viària per a càrrega i descàrrega de mercaderies: 
 

a) Ús comercial: 1 plaça per cada 1.000 m2 de superfície de venda o 1 plaça per cada 8 
establiments. 
 
b) Ús d'oficines: 1 plaça per cada 2.000 m2 de sostre. 

 
Aplicant aquestes ràtios resulta que seran necessàries 6 places de càrrega i descàrrega 
associades a l’ús comercial i 3 places associades a l’ús d’oficines.  
 

Figura 41: Quantificació de la reserva de places de càrrega i descàrrega 

Codi Nom 
Places ús 
comercial 

Places ús 
d'oficines 

PAU 1 Passatge del Noguer 0 0 

PAU 2 El Molí 0 0 

PAU 3 La Rambla 0 0 

PAU 4 El Padró 0 0 

SUD01 La Codina 6 3 

SUD02 Escoles 0 0 

SUD03 Les Codinoies 0 0 

SUD04 Ctra Vilanova 0 0 

TOTAL PAU i SUD  6 3 
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66  IIMMPPAACCTTEE  DDEE  LLAA  MMOOBBIILLIITTAATT  GGEENNEERRAADDAA  SSOOBBRREE  LLEESS  DDIIVVEERRSSEESS  

XXAARRXXEESS  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTT  
 

6.1 XARXA VIÀRIA 
 
Per avaluar l’impacte de la nova mobilitat en cotxe sobre la xarxa viària es suma la nova 
mobilitat generada al trànsit actual i s’estima la nova intensitat horària punta aplicant el factor 
d’hora punta resultant. Un cop s’obté la intensitat horària màxima es determina el nivell de 
servei, és a dir, el grau de fluïdesa o de congestió del trànsit per una carretera.  
 
La nova mobilitat en vehicle privat s’ha comptabilitzat en 4.437 viatges/dia en ambdós sentits, 
repartits entre els següents modes: 4.143 en cotxe i 294 en moto (repartiment modal en base 
a les dades de l’EMQ 2006). 
 

Figura 42: Mobilitat generada i atreta en vehicle privat 

 
Viatges/dia 

  Cotxe Moto Total 

Obligada - urbana 118 125 243 

Personal - urbana 241 31 273 

Obligada - interurbana 1.408 0 1.408 

Personal - interurbana 2.375 138 2.513 

Mobilitat Urbana 359 156 516 

Mobilitat Interurbana 3.784 138 3.922 

Total 4.143 294 4.437 

 
Pels viatges obligats en cotxe s’ha aplicat una ràtio estàndard d’ocupació del vehicle d’1,2 
persones/vehicle mentre que per mobilitat no obligada la ràtio és d’1,5 persones/vehicle. Per 
la moto s’ha considerat una ocupació d’1 persona/vehicle. Els vehicles/dia estimats per 
ambdós sentits són els que es mostren en la taula inferior: 
 

Figura 43: Vehicles/dia generats i atrets 

 
Vehicles/dia 

  Cotxe Moto Total 

Obligada - urbana 98 125 223 

Personal - urbana 161 31 192 

Obligada - interurbana 1.174 0 1.174 

Personal - interurbana 1.584 138 1.722 

Mobilitat Urbana 259 156 415 

Mobilitat Interurbana 2.757 138 2.895 

Total 3.016 294 3.311 

 
De l’EMQ 2006 s’obté la distribució territorial dels principals municipis amb origen o destinació 
Folgueroles. La taula inferior mostra el repartiment de la mobilitat motoritzada interurbana 
per les diferents vies d’accés al municipi en vehicles/dia i en vehicles/hora, considerant una 
factor d’hora punta del 10%: 
 

Figura 44: Distribució de la nova mobilitat en vehicle privat per vies d’accés 
Accés % distribució vehicles/dia 2s vehicles/hora 2s 

N-141d (oest) 79,1% 2.619 262 

BV-5213 (Camí de Folgueroles) 10,9% 361 36 

Av. Puig i Cunyer (St. Julià de Vilatorta) 10,0% 331 33 

Total   3.311 331 

 
La carretera N-141d és la via on es preveu un increment major de trànsit passant d’un nivell de 
servei (intensitat/capacitat) en hora punta del 39,2% al 56,6%, seguit de la carretera BV-5213 i 
Camí de Folgueroles on la capacitat de la via s’incrementa d’un 12,1% a un 14,5%. 
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Es desconeix la IMD de l’av. Puig i Cunyer (via urbana de Sant Julià de Vilatorta que comunica 
amb Folgueroles), no obstant la nova mobilitat generada pels sectors incrementa la seva 
capacitat en un 2,2%. 
 
Es preveu que l’increment pugui ser absorbit (atès que es desconeix la intensitat d’algunes vies 
però l’increment és petit respecte a la capacitat total de la via). 
 
Per tant, l’increment de mobilitat en vehicle privat podrà ser se absorbit sense problemes de 
capacitat en la xarxa viària d’accés a Folgueroles mantenint els nivells de servei actuals. 
 

Figura 45: Mobilitat actual, prevista, totals i nivells de servei a les vies interurbanes d’accés al municipi 

 
Mobilitat actual Nova mobilitat Mobilitat total 

Accés 
VT dia 

2s 
VT/HP 

Nivell de 
Servei (I/C) 

VT dia 2s VT/HP 
VT dia 

2s 
VT/HP 

Nivell de 
Servei (I/C) 

N-141d (oest) 5.873 587 39,2% 2.619 262 8.492 849 56,6% 

BV-5213 (Camí de Folgueroles) 1.813 181 12,1% 361 36 2.174 217 14,5% 

Av. Puig i Cunyer (St. Julià de 
Vilatorta) 

- - - 331 33 - - - 

 
 

6.2 XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC 
 
La nova demanda d’autobús s’ha estimat en 435 viatges/dia en els dos sentits, tots ells 
interurbans. Amb un factor d’hora punta del 10% (per restar al cantó de la seguretat) la nova 
demanda del servei d’autobús interurbà seria de 42 viatges/hora en els dos sentits. 
 
Es desconeix la demana de les línies interurbanes Línia 800 (12 expedicions/dia per sentit) i la 
línia 804 (1 expedició/dia per sentit). 
 
Considerant que: 

 Els 42 v/hora punta es concentren en la línia 800 

 La nova demanda es distribueix equitativament per sentit (21 viatges/sentit) 

 L’autobús de la línia 800 té una capacitat de 65 places 
 
La línia 800 no tindrà problemes de capacitat per absorbir la nova demanda generada pel 
desenvolupament del POUM si la demanda actual en hora punta és inferior al 66,5% de la 
capacitat del vehicle. 
 
 

6.3 XARXA DE MODES NO MOTORITZATS 
 
Els sectors de desenvolupament definits en el POUM s’ubiquen dins de la trama urbana de 
Folgueroles i no presenten problemes de desplaçament a peu.  
 
Les vies urbanes on es pot la circulació en bicicletes garantint la seguretat (carrers de prioritat 
invertida), permeten el desplaçament amb bicicleta entre els sectors PAU01 i PAU02.  
 
La resta de sectors presenten manca d’accessibilitat i connectivitat en bicicleta degut a que els 
vials d’accés no disposen d’infraestructura específica per a la bicicleta ni els carrers estan 
regulats per desplaçar-se amb aquest mitjà de transport garantint la seguretat. 
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77  XXAARRXXAA  DD’’IITTIINNEERRAARRIISS  
 

7.1 PARÀMETRES DE PLANIFICACIÓ GENERALS 
 
El Decret 344/2006 fa les següents recomanacions referents a les diferents xarxes de 
transport: 

Article 4 

Directrius per elaborar els estudis d'avaluació de la mobilitat generada referents a la 
planificació: 

4.1 En l’elaboració dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada s’han de tenir en compte 
els paràmetres següents:  

a) L’amplada mínima dels carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable amb la senyalització 
corresponent a zona 30, d’acord amb el que estableix el Reglament general de circulació, ha de 
ser de 10 metres. 

b) L’amplada mínima dels carrers planificats coma xarxa bàsica en sòl urbanitzable, així com 
dels trams de carretera definits com a trams urbans, ha de ser d'11 metres. 

c) L’amplada mínima dels carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable per on discorri un 
itinerari de la xarxa bàsica de bicicletes han de tenir una amplada addicional de 2 metres 
sempre i quan coincideixi amb la xarxa bàsica de vehicles. En cas contrari, s'atendrà a 
l'establert als apartats anteriors. 

d) Els carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable per on discorri un itinerari per al transport 
públic han de tenir una amplada addicional de 5 metres sempre i quan coincideixi amb la 
xarxa bàsica de vehicles. En cas contrari, s'atendrà al que estableixen els apartats anteriors.  

e) El pendent màxim dels nous carrers en sòl urbanitzable no ha de superar el 8%, i només en 
casos excepcionals, degudament justificats, pot arribar fins al 12%.  

En qualsevol cas, el pendent del 8% no serà acceptable per a llargades superiors a 300 metres. 
Cas que es superi aquesta llargada, es construiran espais de descans amb pendent màxim de 
2% que continguin, com a mínim, un cercle d'1,5 metres de radi. 

La construcció d'escales a la via pública resta condicionada a què hi hagi un itinerari alternatiu 
adaptat a la normativa d'accessibilitat. Quan l'itinerari alternatiu sigui desproporcionat en 
temps i/o recorregut, d'acord amb el que estableix la citada normativa, es construiran 
ascensors o elements elevadors segurs i accessibles. 

f) El pendent màxim dels itineraris per a bicicletes no pot superar, amb caràcter general, el 
5%. Només en supòsits excepcionals, degudament justificats, aquest pendent pot arribar al 8%. 

g) La previsió de places per a aparcament de bicicletes i de vehicles inclosa en els instruments 
de planejament urbanístic s'ha d'ajustar a les reserves mínimes establertes als annexos 2 i 3 
d'aquest Decret, respectivament. 
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4.2 En l'elaboració dels estudis es poden proposar, en base a condicionants geomètrics, pel 
conjunt d'un àmbit i en coherència amb els sectors continguts o amb base a les característiques 
de l'entorn, paràmetres diferents als fixats en l'apartat anterior, sempre que es justifiqui que es 
compleixen els objectius de sostenibilitat de la mobilitat i la normativa d'accessibilitat. 
 
 

7.2 XARXA D’ITINERARIS PER A VEHICLE PRIVAT 
 

7.2.1 Criteris de definició de la xarxa d’itineraris 
 

Article 18 

Xarxa bàsica per a vehicles 

18.1 Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada han d'establir una xarxa d'itineraris per a 
vehicles, d'acord amb els criteris i requisits que s'estableixen en aquest article. 

18.2 La xarxa bàsica per a vehicles prevista en els estudis d'avaluació de la mobilitat generada 
ha d'assegurar la connectivitat amb els indrets on es generin el major nombre de 
desplaçaments i com a mínim els següents: 

a) Estacions de ferrocarril i d'autobusos interurbans i altres nodes de transport col·lectiu. 

b) Equipaments comunitaris com equipaments sanitaris, educatius, culturals i administratius. 

18.3 La xarxa bàsica per a vehicles ha de ser contínua i, si s'escau, ha de procurar assegurar la 
continuïtat dels itineraris amb la dels municipis veïns. 

 

7.2.2 Proposta d’itineraris 
 
EL POUM preveu un nou vial perimetral al nord del sector SUD02 que connecti les vies urbanes 
del Camí de Folgueroles i el carrer 11 de Setembre. Aquest nou vial no només permetrà l’accés 
al nou desenvolupament sinó que reduirà el nombre de vehicles que actualment accedeixen al 
centre urbà (actualment els vehicles que tenen origen o destí els dos carrers esmentats, 
l’itinerari d’accés és pel centre urbà). 
 
Així mateix, el desenvolupament del sector PAU04 preveu un nou via que connecta la Ronda 
de la Demunt amb el Camí de Folgueroles (pel nord del camp de futbol municipal). Aquesta 
actuació reduirà el nombre de vehicles al centre del nucli urbà, degut a l’obertura d’aquest eix 
més perimetral. Aquest nou eix, conjuntament amb el vial esmentat al sector SUD02 estaran 
units a l’alçada del Camí de Folgueroles, per tant les dues vies faran la funció d’una ronda 
perimetral al nord del nucli urbà, que permetrà reduir el nombre de vehicles del centre. 
 

La resta dels nous sectors planificats queden connectats a la xarxa viaria actual, de manera que 
la xarxa viària proposada pel POUM dóna resposta als nous desenvolupaments. 
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7.3 XARXA D’ITINERIS PER A TRANSPORT PÚBLIC I COL·LECTIU 
 

7.3.1 Criteris de definició de la xarxa d’itineraris 
 
En relació a la xarxa d’itineraris per a transport públic i col•lectiu de superfície, l’article 16 del 
Decret 344/1006, de 19 de setembre de 2006, per a l’elaboració dels estudis d’avaluació de 
mobilitat generada, indica que: 
 

Article 16 

Xarxa d'itineraris per a transport públic i col·lectiu de superfície 

16.1 Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada han d'establir una xarxa d'itineraris per a 
transport públic i col·lectiu de superfície, d'acord amb els criteris i requisits que s'estableixen en 
aquest article. 

16.2 La xarxa d'itineraris per a transport col·lectiu de superfície, urbà i interurbà, s'ha de definir 
tenint en compte les línies d'autobús, de tramvies i d'altres sistemes de transport col·lectiu, 
existents i previstos en el moment de redacció del pla urbanístic. La xarxa també ha 
d'incorporar la previsió de carrils bus, la implantació de noves línies, el perllongament o el canvi 
de traçat de les existents. 

16.3 Aquests itineraris han d'assegurar la connectivitat amb els indrets on es generi un 
nombre de desplaçaments molt elevat i, com a mínim, amb els assenyalats a l'article 15.2 i 
s'han de connectar amb la xarxa per a transport públic i col·lectiu de la resta del municipi i, si 
s'escau, dels municipis veïns. 

16.4 En la xarxa d'itineraris per a transport públic i col·lectiu, les parades de les línies s'han de 
situar de manera coordinada amb els itineraris per a vianants i per a bicicletes i s'han de situar 
de manera que la distància màxima d'accés mesurada sobre la xarxa de vianants sigui 
inferior a 750 metres, llevat d'aquells supòsits en què es justifiqui que no és possible. 

16.5 L'espai destinat a parades per al transport col·lectiu i/o parades de taxi s'ha de configurar 
de manera que es respecti l'espai destinat als itineraris per a vianants i per a bicicletes i que es 
garanteixi la seguretat de les persones vianants i dels i de les ciclistes. 

16.6 En carrers amb molt trànsit de vehicles que puguin dificultar la circulació del transport 
col·lectiu, s'han de preveure carrils bus-taxi a partir de 20 circulacions d'autobusos en l'hora 
punta o 120 circulacions diàries. En qualsevol cas, per freqüències inferiors, es farà l'estudi 
particular sobre la conveniència de la seva implantació. 

 

7.3.2  Proposta de xarxa 
 
En el cas de Folgueroles no resulta necessari l’establiment d’un servei de transport públic urbà 
ja que, a banda del baix nombre d’habitants (inferior als 5.000 en situació de màxims), 
l’extensió del nucli urbà (d’uns 3 Km per la xarxa de carrers) fa que els desplaçaments en 
modes no mecanitzats siguin generalment fàcils de realitzar.  
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Tampoc es proposen modificacions del recorregut ni noves parades a les línies de bus 
interurbà, degut a que els nous desenvolupaments previstos s’ubiquen a una distància inferior 
als 750 de la parada de bus interurbà. 
 
D’altra banda, en el cas de Folgueroles no resulta necessari l’establiment d’un servei de 
transport públic urbà ja que, a banda del baix nombre d’habitants (inferior als 5.000 en 
situació de màxims), l’extensió del nucli urbà (d’uns 2 Km per la xarxa de carrers) fa que els 
desplaçaments en modes no mecanitzats siguin generalment fàcils de realitzar.  
 
 
 

7.4 XARXA D’ITINERARIS PER A VIANANTS 
 

7.4.1 Criteris de definició de la xarxa de vianants 
 
L’Article 15 del Decret 344/1006 per a l’elaboració dels estudis d’avaluació de mobilitat 
generada estableix els criteris i requisits que ha de complir la xarxa d’itineraris principals per a 
vianants, la qual s’ha de donar prioritat sobre la resta de modes de transport: 
 
15.1 Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada han d'establir una xarxa d'itineraris 
principals per a vianants, d'acord amb els criteris i requisits que s'estableixen en aquest article. 
Als efectes d'aquest Decret, s'entén per vianant la persona que es desplaça a peu o amb 
cadira de rodes amb o sense motor. 

15.2 La xarxa d'itineraris principals per a vianants, a la qual s'ha de donar prioritat sobre la 
resta de modes de transport, ha d'assegurar la connectivitat amb els indrets on es generi un 
nombre important de desplaçaments a peu o amb mitjans auxiliars i com a mínim els 
següents: 

a) Estacions de ferrocarril i d'autobusos interurbans i altres nodes de transport col·lectiu. 

b) Equipaments comunitaris, com equipaments sanitaris, educatius, culturals i administratius. 

c) Mercats, zones i centres comercials. 

d) Instal·lacions recreatives i esportives. 

e) Espais lliures amb una forta freqüentació, com zones verdes, parcs urbans, franja costanera i 
vores de rius. 

f) Àrees d'activitat laboral, com polígons industrials, parcs tecnològics, etc. 

15.3 La xarxa d'itineraris principals per a vianants s'ha de definir en base a criteris que 
permetin evitar els accidents de trànsit. A aquests efectes: 

a) Es consideren els carrers d'ús exclusiu per a vianants, els carrers de convivència i els carrers 
de zona 30, en aquest ordre, com a més idonis per establir els itineraris per a les persones 
vianants. 
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b) Els eixos en planta d'aquests itineraris han de tenir un traçat el més directe i natural possible 
i, en conseqüència, tant la reordenació de les cruïlles com la seva concepció han de tenir en 
compte aquest criteri. 

c) En rambles i passejos centrals destinats a la circulació de les persones vianants, s'han 
d'evitar els canvis de trajectòria deguts a la manca de passos de vianants alineats amb l'eix 
principal de la circulació de les persones vianants. 

15.4 Els itineraris principals per a vianants han de ser continus, formant una xarxa que, de 
manera complementària amb la resta de voreres, doni una total accessibilitat al municipi per a 
les persones vianants. Si s'escau, aquesta xarxa s'ha de coordinar amb la dels municipis veïns. 

15.5 Els itineraris principals per a vianants han d'estar coordinats amb els itineraris per a 
transport públic i col·lectiu. 

15.6 Els itineraris principals per a vianants fora de població s'han de segregar i protegir 
adequadament quan transcorrin pel costat de la xarxa viària.  

15.7 Tots els itineraris per vianants seran adaptats d'acord amb les normes d'accessibilitat 
urbanística previstes al Codi d'accessibilitat. 

 

7.4.2 Proposta d’itineraris 
 
A partir d’aquests criteris s’ha establert la xarxa de vianants de manera que es connectin tots 
els nous sectors de desenvolupament a les zones residencials i de generació i atracció de 
viatges existents (equipaments, polígons industrials i parades d’autobús). Els itineraris han 
d’ésser continus amb la xarxa existent de vianants. 
 
Així mateix, s’ha tingut en compte la proposta del POUM de l’arrenjament del Torrent de 
Folgueroles. L’objectiu d’aquesta actuació és convertir el torrent en un Passeig Fluvial (eix 
cívic) que travessi tot el municipi i enllaci amb el sòl no urbanitzable potenciant el seu caràcter 
de corredor biològic. Aquest Passeig comptarà amb dos senders, un a cada riba, que enllaçaran 
els diferents parcs i jardins formant un autèntic sistema d’espais lliures, ben relacionat i 
estructurat que permeti un major gaudi i aprofitament dels espais.  

Un element clau d’aquest sistema és la Bassa del Molí, que formarà part d’un d’aquests espais 
lliures adjacents al Torrent, i que es transformaria en una àrea oberta i directament 
relacionada amb el nucli urbà mitjançant el desenvolupament del PAU02. Aquesta nova 
condició es contraposa amb la situació actual on la Bassa dona l’esquena a l’espai urbà i és de 
difícil accés. 

Al llarg del seu recorregut, el Passeig enllaça amb la xarxa de camins rurals, així com amb la 
zona d’horts al sud de La Sala, connectant l’estructura urbana amb la del sòl rural. 
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Figura 46: Xarxa principal de vianants, proposta eix verd al Torrent de Folgueroles i carrers de prioritat invertida 
al municipi de Folgueroles 

Bassa del 
Molí

 
 
La major part de la xarxa urbana i dels principals itineraris de vianants són carrers 
convencionals (espai segregat per al vianant a les voreres i el vehicle a la calçada) amb la 
velocitat màxima regulada a 50 km/h. 
 
No obstant, hi ha un conjunt d’eixos, ubicats al centre del municipi, regulats com a prioritat 
invertida (els vianants i vehicles privats comparteixen l’espai, la velocitat màxima permesa és 
de 20 km/h i els vianants tenen preferència en la circulació) i plataforma única. Aquests eixos 
són: 

 Carrer Bellmunt (excepte el tram entre els carrers Molí i la Ricardera). 

 Carrer del Campet. 

 Carrer de les Agudes. 

 Carrer Fossar Vell (entre els carrers Nou i Puigjaner). 

 Carrer Major (entre els carrers St. Jordi i Nou). 

 Carrer Montserrat. 

 Carrer Ricardera. 

 Carrer Sant Jordi (entre el passatge St. Josep i el carrer Major). 

 Passatge Sant Josep. 
 
En aquests trams s’ha detectat manca de senyalització vertical que indiqui que s’accedeix a un 
carrer de prioritat invertida (senyal S-28 del codi de circulació). 
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Figura 47: Carrers de prioritat invertida de Folgueroles. Carrer Bellmunt (esquerra) i carrer de les Agudes (dreta) 

    
 
 
A la resta de la xarxa principal de vianants es detecta: 
 
Eixos est – oest 
 

 Carrer de la Ricardera: eix majoritàriament format per plataforma única, en l’extrem 
oest presenta manca de passos de vianants accessibles. 

 Eix format pel carrer Josep Maria Casacoberta i la Ronda de la Demunt: totes les 
interseccions del c. J. M. Casacoberta presenten passos de vianants però la major part 
d’ells no són accessibles per la manca d’un o els dos guals de vianants. La Ronda de la 
Demunt presenta dèficit de passos de vianants accessibles a la major part de les 
interseccions. 

 Eix format pels carrers Sajolida, Sant Jordi, Major i Nou: el carrer Sajolida presenta 
dèficit d’accessibilitat amb voreres estretes i manca de passos de vianants accessibles. 
El carrer St. Jordi presenta una bona accessibilitat amb voreres i passos de vianants 
accessibles. El carrer Major presenta una bona accessibilitat ja que és un tram de 
plataforma única. I el carrer Nou té un dèficit de passos de vianants accessibles. 

 Eix format pels carrers Camí Vell de Vic, de la Font i Riera de Folgueroles: els carrers 
Camí Vell de Vic i de la Font tenen dèficit d’accessibilitat en algun pas de vianants. La 
riera de Folgueroles no presenta dèficits d’accessibilitat. 

 
Eixos Nord – sud 
 

 Carretera BV-5215 (entre els carrers Camí Vell de Vic i del Timó) presenta dèficit de 
passos de vianants accessibles. 

 Carrer Bellmunt: carrer majoritàriament de plataforma única presenta dèficit 
d’accessibilitat entre els carrers Molí i de la Ricardera (tram que no és plataforma 
única) amb manca de passos de vianants accessibles. 

 Eix format pels carrers 11 de setembre i av. Països Catalans: el carrer 11 de setembre 
presenta dèficit d’accessibilitat per la manca de passos de vianants accessibles. L’av. 
dels Països Catalans presenta una bona accessibilitat amb passos de vianants 
accessibles a totes les interseccions. 

 Eix format pels carrers Tavèrnoles, La Rambla i Font de la Sala: el carrer Tavèrnoles 
presenta una bona accessibilitat. La Rambla presenta dèficit d’accessibilitat en alguns 
trams de vorera. El carrer Font de la Sala presenta manca de passos de vianants 
accessibles. 
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Figura 48: Vorera no accessible al carrer de La Rambla (esquerra) i manca de passos de vianants accessibles al 
carrer 11 de setembre (dreta) 

  
 
Tots els nous sectors estan ja connectats a la xarxa de carrers existents, no obstant el 
desenvolupament dels sectors més perimetrals projecten nous carrers per donar accessibilitat 
al nou continu urbà. Aquests nous vials hauran de complir amb les amplades mínimes 
recomanades als paràmetres de planificació general que s’apunten a l’apartat 7.1, tant de 
seccions com de voreres per garantir la seguretat dels vianants. Aquells que comparteixin 
traçat amb l’itinerari de bicicletes hauran de comptar, com a mínim, amb una amplada 
addicional de 2 m pel carril bicicleta, en vorera o en calçada en funció del trànsit de vehicles. 
 
També formen parts dels eixos de vianants els eixos del centre. Tot i tenir una morfologia de 
carrers de prioritat pel vianant, no estan senyalitzats com a tals. Es recomana prendre mesures 
de pacificació del trànsit en aquests carrers, assegurant-se que la prioritat és del vianant 
davant del vehicle privat motoritzat. 
 
 

7.4.3 Altres recomanacions 
 
A continuació es relacionen altres paràmetres a tenir en compte a l’hora de definir itineraris de 
vianants: 
 

- Els carrers nous haurien de reservar un mínim de 2,5 m per vianant a cada costat. 
- Per facilitar el creuament dels vials nous proposats el POUM per part dels vianants es 

proposa pintar passos per vianants distants 100 metres un de l’altre, que és la 
distància recomanada.  

- L’amplada mínima dels passos de vianants ha d’estar compresa entre 2 i 4 metres, en 
funció de la velocitat dels vehicles, si és superior a 50 km/h o no. La velocitat màxima 
permesa serà de 50 km/h i per tant serà suficient una amplada de 3 metres. La llargada 
màxima que els vianants poden superar amb plena seguretat és de 10 metres.  

- Pas de vianants als quatre costats d’una cruïlla. 
- Rampes i rebaixos de les voreres a tots els passos de vianants que es mantinguin a 

nivell de calçada, tal i com estableix el “Codi d’Accessibilitat de la Generalitat de 
Catalunya de supressió de barreres arquitectòniques", per millorar l’accessibilitat de 
les persones de mobilitat reduïda 

- Als passos de vianants amb carril bici s’hi afegiran agregats durs i blancs per 
augmentar la resistència al lliscament. 

 
En les vies locals que formin part d’un itinerari de vianants es fan les següents propostes:  

- Limitar la velocitat a 30 Km/h. 
- Aparcament en zig-zag (desviació de l’eix de la trajectòria) per fer complir la velocitat 

màxima. 
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- Localització de l’estacionament al costat contrari al d’entrada dels vehicles que venen 
pel carrer perpendicular, permetent d’aquesta forma una major visibilitat a la cruïlla. 

- Voreres amb “orella” en la banda del cordó d’estacionament, per tal de millorar la 
visibilitat del vianants en relació als vehicles que s’aproximen (per tal de millorar la 
visibilitat als passos de vianants es recomana aquesta mesura en lloc de la prohibició 
de l’estacionament en els 10 m anterior al pas ja que es podrien donar casos 
d’estacionaments indeguts que afectarien a la visibilitat del vianant) 

 
Figura 49: Proposta de localització de l’aparcament en zig-zag 

 

 

Figura 50: Millora en la visualització a les cruïlles. Font: DPTOP 

 

 

 
 

7.5 XARXA D’ITINERARIS PER A BICICLETES 
 

7.5.1 Criteris de definició de la xarxa d’itineraris 
 
La definició dels itineraris per bicicleta hauran de contemplar, segons el Decret 344/2006, el 
següent: 
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Article 17 

Xarxa d'itineraris per a bicicletes 

17.1 Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada han d'establir una xarxa d'itineraris per a 
bicicletes, d'acord amb els criteris i requisits que s'estableixen en aquest article. 

17.2 La xarxa d'itineraris per a bicicletes han d'assegurar la connectivitat amb els indrets on es 
generin el major nombre de desplaçaments i, com a mínim, amb els assenyalats a l'article 15.2. 

17.3 Els itineraris per a bicicletes han de ser continus, formant una xarxa i preferentment 
hauran de discórrer per vies ciclistes segregades o carrils-bici protegits.  

17.4 La xarxa d'itineraris per a bicicletes s'ha de preveure connectada amb la xarxa de 
bicicletes de la resta del municipi i, si s'escau, amb la dels municipis veïns i s'ha de coordinar 
amb la xarxa d'itineraris per a transport públic i col·lectiu. 

17.5 Els itineraris per a bicicletes no es poden fer passar per carreteres de doble calçada ni per 
carreteres de calçada única amb una intensitat mitjana diària superior a 3.000 vehicles, llevat 
que es segreguin de la via mitjançant mecanismes adequats de protecció. 

17.6 Es poden preveure itineraris de bicicletes per carrers de zona 30 en cohabitació amb la 
resta dels vehicles. 

 

7.5.2 Proposta de xarxa d’itineraris 
 
La xarxa de camins del terme municipal permet la relació entre els municipis contigus a peu i 
en bicicleta (en alguns casos també en modes motoritzats). Per tant, la xarxa bàsica de camins 
rurals conformarà les vies d’accés al nucli urbà amb bicicleta.  
 
Com s’ha indicat en l’apartat anterior, es proposa que tots els eixos viaris del nucli urbà de 
Folgueroles que no estan regulats actualment com a carrers de prioritat invertida, així com els 
nous vials ubicats a dins dels sectors de desenvolupament, es regulin com a carrers de Zona 30. 
 
En aquests eixos hi poden coexistir els vehicles motoritzats amb les bicicletes en calçada. 
 
En els vials que actualment estan regulats com a carrers de prioritat invertida (esmentats en 
capítols anteriors) la bicicleta compartirà espai tant amb els vehicles motoritzats com amb els 
vianants, sempre donant preferència al vianant. 
 
Caldrà ubicar aparcaments per bicicletes als principals punts de generació i atracció de viatges. 
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Figura 51: Proposta regulació viària dins del nucli urbà de Folgueroles un cop desenvolupats tots els sectors del 
POUM 
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88  IINNDDIICCAADDOORRSS  DDEE  GGÈÈNNEERREE  
 
A partir de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana de l’any 2006 s’extreuen les següents dades de 
mobilitat per gènere pel conjunt de les Comarques Centrals. 
 
En un dia feiner, la població a les Comarques Centrals realitza un mitjana de 3,22 
desplaçaments en el cas dels homes i 3,19 en el de les dones. 
 
Les dones realitzen més desplaçaments urbans (2,24 d) que els homes (1,96 d). 
 
L’autocontenció també es superior en el cas de les dones amb un 70,3%, respecte el 60,7% 
dels homes. 
 

Figura 52: Nombre de desplaçaments i autocontenció municipal segons gènere en  dia feiner. Font: EMQ 2006 

 
 
En relació a l’ús dels modes de transport, les dones mostren una proporció d’ús dels modes no 
motoritzats més elevada que els homes (49% dels desplaçaments de les dones per un 36% dels 
homes), que fan un major ús relatiu del transport privat. L’ús del transport públic és minoritari 
en ambdós sexes, però una mica superior en el cas de les dones. 
 

Figura 53: Repartiment model segons gènere en dia feiner.  Font: EMQ 2006 

 

 
 
En relació als motius de desplaçament, en dia feiner els homes es desplaces en major 
proporció per motius ocupacionals amb un 58,9% (anada i tornada) que les dones amb un 
41,1%, que ho fan majoritàriament per motius personals (57,1%). 
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Figura 54: Percentatge de mobilitat ocupacional i personal per gènere en dia feiner. 
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99  AAVVAALLUUAACCIIÓÓ  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLEESS  PPRROOPPOOSSTTEESS  
 
En definitiva, les solucions proposades en el present estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada per al desenvolupament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles 
contribueixen a una mobilitat més sostenible, i són coherents amb les principals directrius 
marcades per el nou marc establert per la recentment aprovada Llei de Mobilitat, com són: 
 
Directriu de mobilitat 1: 1.8 Assegurar la connexió a peu i amb bicicleta en condicions de 
màxima seguretat des de les parades de transport públic fins l’origen o la destinació del 
desplaçament. 
 
Directriu de mobilitat 5. Assegurar l’accessibilitat als centres de treball i estudi i evitar 
l’exclusió social en la incorporació al món laboral i acadèmic 5.4.Facilitar l’accessibilitat als 
centres de treball i estudi a peu i en bicicleta. 5.5. Promoure i incentivar l’ús de mitjans no 
motoritzats en aquells centres propers als nuclis urbans. 
 
Directriu de mobilitat 11: Racionalitzar l’ús del vehicle privat en els desplaçaments urbans i 
metropolitans. 11.3. Ordenar i reorganitzar la xarxa viària i moderar la circulació establint 
diferents tipologies de carrers. 
 
Directriu de mobilitat 13: Promoure l’ús dels desplaçaments per mitjans no mecànics 
augmentant la seguretat i la comoditat dels vianants i ciclistes. 13.1 Fomentar la creació d’una 
xarxa d’itineraris atractiva i segura per a vianants. 13.2.Condicionar una xarxa urbana 
d’itineraris per a bicicletes. 13.5 Incrementar la seguretat dels vianants amb una il·luminació 
nocturna adequada i un disseny urbanístic adequat. 13.6. Establir carrers de convivència i 
zones 30 i altres mesures de moderació del trànsit. 13.9 Promoure els aparcaments segurs per 
a bicicletes, particularment a les parades de transport públic, centres de treball, centres 
comercials i escoles. 13.12. Millorar la seguretat viària de la bicicleta. 
 
Directriu de mobilitat 23: Introduir l’accessibilitat en transport públic, a peu i en bicicleta, en el 
procés de planificació dels nous desenvolupaments urbanístics i en els àmbits urbans 
consolidats. 
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1100  SSÍÍNNTTEESSII  II  CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS  
 
Objecte de l’estudi 
 
La Llei de mobilitat, de juny de 2003, té com a objectius bàsics integrar les polítiques de 
desenvolupament urbà i econòmic amb les de mobilitat, i condiciona l’urbanisme futur a la 
mobilitat, determinant un conjunt d’instruments de planificació de la mobilitat; concretament, 
els plans d’ordenació municipal o instruments equivalents han d’incloure un estudi d’avaluació 
de la mobilitat generada per ésser aprovats.  
 
En conseqüència, el present treball té com a objectiu la realització d’un Estudi d’Avaluació de 
la Mobilitat Generada pel desenvolupament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del 
municipi de Folgueroles, així com l’avaluació de les propostes en el marc de la normativa legal, 
i el seu impacte en la mobilitat.  
 
L’informe de mobilitat es desenvolupa sobre l’àmbit d’actuació del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Folgueroles. Es tracta d’un terme municipal de 10,47 km2 i de 2.267 habitants 
l’any 2019. 
 
El desenvolupament del POUM preveu l’increment de sostre residencial amb 341 nous 
habitatges (61.814 m2 sostre), un total per equipaments de 17.482 m2 sostre i un total de 
12.856 m2 sostre per a usos terciaris (comercial i oficines). El sistema d’espais lliures suma un 
total de 38.256 m2. 
 
 
Mobilitat generada 
 
La mobilitat total generada i atreta pel conjunt del POUM de Folgueroles ascendeix a 5.672 
viatges/dia en els dos sentits. 
 
El 20,1% (1.138 v/d) de la nova mobilitat generada és urbana i el 79,9% (4.534 v/d) es 
realitzarà a nivell intramunicipal. El vehicle privat serà el transport majoritari amb el 78,2% 
(4.437 v/d) de la quota modal, seguit dels modes no motoritzats amb el 14,1% (799 v/d) i el 
transport públic amb el 7,7% (435 v/d). 
 
El sector que generarà i atraurà una mobilitat superior serà el SUD01 La Codina amb un 44,2% 
de la nova mobilitat, seguit del sector SUD02 El Molí amb un 17,6%. Per contra, el sector que 
genera menor mobilitat és el PAU01 Passatge del Noguer amb un 1,8%. 
 
 
Xarxa viària 
 
La nova mobilitat en vehicle privat s’ha comptabilitzat en 4.437 viatges/dia en ambdós sentits, 
repartits entre els següents modes: 4.143 en cotxe i 294 en moto. Aplicant les ràtios 
d’ocupació de vehicles resulten un total de 3.311 vehicles/dia en els dos sentits. 
 
La carretera N-141d és la via on es preveu un increment major de trànsit passant d’un nivell de 
servei (intensitat/capacitat) en hora punta del 39,2% al 56,6%, seguit de la carretera BV-5213 i 
Camí de Folgueroles on la capacitat de la via s’incrementa d’un 12,1% a un 14,5%. 
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Es desconeix la IMD de l’av. Puig i Cunyer (via urbana de Sant Julià de Vilatorta que comunica 
amb Folgueroles), no obstant la nova mobilitat generada pels sectors incrementa la seva 
capacitat en un 2,2%. 
 
Es preveu que l’increment pugui ser absorbit (atès que es desconeix la intensitat d’algunes vies 
però l’increment és petit respecte a la capacitat total de la via). 
 
EL POUM preveu un nou vial perimetral al nord del sector SUD02 que connecti les vies urbanes 
del Camí de Folgueroles i el carrer 11 de Setembre. Aquest nou vial no només permetrà l’accés 
al nou desenvolupament sinó que reduirà el nombre de vehicles que actualment accedeixen al 
centre urbà (actualment els vehicles que tenen origen o destí els dos carrers esmentats, 
l’itinerari d’accés és pel centre urbà). 
 
Així mateix, el desenvolupament del sector PAU04 preveu un nou via que connecta la Ronda 
de la Demunt amb el Camí de Folgueroles (pel nord del camp de futbol municipal). Aquesta 
actuació reduirà el nombre de vehicles al centre del nucli urbà, degut a l’obertura d’aquest eix 
més perimetral. Aquest nou eix, conjuntament amb el vial esmentat al sector SUD02 estaran 
units a l’alçada del Camí de Folgueroles, per tant les dues vies faran la funció d’una ronda 
perimetral al nord del nucli urbà, que permetrà reduir el nombre de vehicles del centre. 

La resta dels nous sectors planificats queden connectats a la xarxa viaria actual, de manera que 
la xarxa viària proposada pel POUM dóna resposta als nous desenvolupaments. 

 
 
Transport públic 
 
El municipi compta amb 2 línies d’autobús interurbà amb una oferta de 13 expedicions/dia 
feiner en ambdós sentits. Els dissabtes l’oferta es redueix a 7 exp/dia en ambdós sentits i els 
diumenges i festius no hi ha oferta de transport públic. 
 
Les dues línies fan parada a l’única parada d’autobús localitzada al municipi (av. de l’Atlàntida 
– carrer Bru de Sala) connectant amb la capital comarcal, Vic, i els municipis de l’entorn. 
 
El 78% de la superfície urbana del municipi (nucli urbà principal) està coberta per la parada de 
bus interurbà a menys de 750 metres. La urbanització situada al nord-est del camp de futbol i 
la població disseminada són els àmbits no coberts per l’oferta de transport públic. 
 
La nova demanda d’autobús s’ha estimat en 435 viatges/dia en els dos sentits, tots ells 
interurbans. Amb un factor d’hora punta del 10% (per restar al cantó de la seguretat) la nova 
demanda del servei d’autobús interurbà seria de 42 viatges/hora en els dos sentits. 
 
Es desconeix la demana de les línies interurbanes Línia 800 (12 expedicions/dia per sentit) i la 
línia 804 (1 expedició/dia per sentit). 
 
Considerant que: 

 Els 42 v/hora punta es concentren en la línia 800 

 La nova demanda es distribueix equitativament per sentit (21 viatges/sentit) 

 L’autobús de la línia 800 té una capacitat de 65 places 
 



EAMG del POUM de Folgueroles 

 

 

51 

La línia 800 no tindrà problemes de capacitat per absorbir la nova demanda generada pel 
desenvolupament del POUM si la demanda actual en hora punta és inferior al 66,5% de la 
capacitat del vehicle. 
 
Així doncs, la nova mobilitat generada pot ser absorbida per l’oferta actual de transport públic 
interurbà. 
 
D’altra banda, en el cas de Folgueroles no resulta necessari l’establiment d’un servei de 
transport públic urbà ja que, a banda del baix nombre d’habitants (inferior als 5.000 en 
situació de màxims), l’extensió del nucli urbà (d’uns 2 Km per la xarxa de carrers) fa que els 
desplaçaments en modes no mecanitzats siguin generalment fàcils de realitzar.  
 
 
Vianants  
 
Tots els nous sectors estan ja connectats a la xarxa de carrers existents, no obstant el 
desenvolupament dels sectors més perimetrals projecten nous carrers per donar accessibilitat 
al nou continu urbà. Aquests nous vials hauran de complir amb les amplades mínimes 
recomanades als paràmetres de planificació general que s’apunten a l’apartat 7.1, tant de 
seccions com de voreres per garantir la seguretat dels vianants. Aquells que comparteixin 
traçat amb l’itinerari de bicicletes hauran de comptar, com a mínim, amb una amplada 
addicional de 2 m pel carril bicicleta, en vorera o en calçada en funció del trànsit de vehicles. 
 
Tots els nous sectors estan ja connectats a la xarxa de carrers existents, no obstant el 
desenvolupament dels sectors més perimetrals projecten nous carrers per donar accessibilitat 
al nou continu urbà. Aquests nous vials hauran de complir amb les amplades mínimes 
recomanades als paràmetres de planificació general que s’apunten a l’apartat 7.1, tant de 
seccions com de voreres per garantir la seguretat dels vianants. Aquells que comparteixin 
traçat amb l’itinerari de bicicletes hauran de comptar, com a mínim, amb una amplada 
addicional de 2 m pel carril bicicleta, en vorera o en calçada en funció del trànsit de vehicles. 
 
També formen parts dels eixos de vianants els eixos del centre. Tot i tenir una morfologia de 
carrers de prioritat pel vianant, no estan senyalitzats com a tals. Es recomana prendre mesures 
de pacificació del trànsit en aquests carrers, assegurant-se que la prioritat és del vianant 
davant del vehicle privat motoritzat. 
 
Així mateix, s’ha tingut en compte la proposta del POUM de l’arrenjament del Torrent de 
Folgueroles. L’objectiu d’aquesta actuació és convertir el torrent en un Passeig Fluvial (eix 
cívic) que travessi tot el municipi i enllaci amb el sòl no urbanitzable potenciant el seu caràcter 
de corredor biològic. Aquest Passeig comptarà amb dos senders, un a cada riba, que enllaçaran 
els diferents parcs i jardins formant un autèntic sistema d’espais lliures, ben relacionat i 
estructurat que permeti un major gaudi i aprofitament dels espais.  

Un element clau d’aquest sistema és la Bassa del Molí, que formarà part d’un d’aquests espais 
lliures adjacents al Torrent, i que es transformaria en una àrea oberta i directament 
relacionada amb el nucli urbà mitjançant el desenvolupament del PAU02. Aquesta nova 
condició es contraposa amb la situació actual on la Bassa dona l’esquena a l’espai urbà i és de 
difícil accés. 

Al llarg del seu recorregut, el Passeig enllaça amb la xarxa de camins rurals, així com amb la 
zona d’horts al sud de La Sala, connectant l’estructura urbana amb la del sòl rural. 
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Bicicletes 
 
La xarxa de camins del terme municipal permet la relació entre els municipis contigus a peu i 
en bicicleta (en alguns casos també en modes motoritzats). Per tant, la xarxa bàsica de camins 
rurals conformarà les vies d’accés al nucli urbà amb bicicleta.  
 
Les vies urbanes on es pot la circulació en bicicletes garantint la seguretat (carrers de prioritat 
invertida) permeten el desplaçament i connexió amb bicicleta entre els sectors PAU01 i PAU02.  
 
La resta de sectors presenten manca d’accessibilitat i connectivitat en bicicleta degut a que els 
vials d’accés no disposen d’infraestructura específica per a la bicicleta ni els carrers estan 
regulats per desplaçar-se amb aquest mitjà de transport garantint la seguretat. 
 
Per tant, es proposa que tots els eixos viaris del nucli urbà de Folgueroles que no estan 
regulats actualment com a carrers de prioritat invertida, així com els nous vials ubicats a dins 
dels sectors de desenvolupament, es regulin com a carrers de Zona 30. 
 
En aquests eixos hi poden coexistir els vehicles motoritzats amb les bicicletes en calçada. 
 
En els vials que actualment estan regulats com a carrers de prioritat invertida, la bicicleta 
compartirà espai tant amb els vehicles motoritzats com amb els vianants. 
 
Caldrà ubicar aparcaments per bicicletes als principals punts de generació i atracció de viatges. 
La reserva d’aparcament per a bicicletes per a usos no residencials ascendeix a 716 places. Es 
proposa dotar a cada tipologia d’ús d’una oferta inicial del 10% i a mesura que s’incrementi la 
demanda incrementar l’oferta d’aparcament. 
Així doncs caldrà fer una reserva incial de 21 places als equipaments, 7 places als usos 
comercials, 7 places als usos d’oficines i 34 en els espais lliures.  
 
 
Aparcament 
 
Segons els paràmetres del Decret 344/2006 seria necessària una reserva total de places 
d’aparcament fora de la via pública vinculada a l’ús residencial de 747 places per turismes, 373 
per motocicletes i 1.493 places per bicicletes. Per equipaments, la reserva de places per 
bicicleta fora la via pública seria de 205, per l’ús comercial 64 places per a bicicletes, per ús 
d’oficines 64 places i per espais lliures 383 places. 
 
En quant a la reserva de places d’aparcament per a càrrega i descàrrega, cal fer una reserva de 
6 places associades a l’ús comercial i 3 places associades a l’ús d’oficines. 
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1111  AANNNNEEXX  II::  TTAAUULLEESS  DDEESSAAGGRREEGGAADDEESS  PPEELLSS  ÀÀMMBBIITTSS  DDEE  

PPLLAANNEEJJAAMMEENNTT  DDEELL  PPOOUUMM  
 

Taula 1: Quadre de superfície i sostre del POUM de Folgueroles. Font: POUM de Folgueroles 

Codi Nom 
St. Residencial 

(m2) 
Nombre 

habitatges 
St. Equipaments 

(m2) 
Sostre usos 

terciaris (m2) 
Espais 

lliures (m2) 

PAU 01 Passatge del Noguer 1.562 14 0 0 0 

PAU 02 El Molí 3.758 34 0 0 2.517 

PAU 03 La Rambla 3.225 24 1.882 0 1.882 

PAU 04 El Padró 4.470 9 1.135 0 12.074 

SUD01 La Codina 12.856 0 0 12.856 7.100 

SUD02 Escoles 23.947 139 6.565 0 3.095 

SUD03 Les Codinoies 14.430 110 3.031 0 2.747 

SUD04 Ctra Vilanova 14.893 120 7.886 0 8.841 

TOTAL PAU i SUD 79.140 450 20.499 12.856 38.256 

 
 

Taula 2: Quantificació de la nova mobilitat del POUM per ús residencial (viatges/dia) 

Codi Nom st Residencial (POUM) Habitatges (POUM) Persones Viatges/dia residencial 

PAU 1 Passatge del Noguer 1.562 14 34 102 

PAU 2 El Molí 3.758 34 82 245 

PAU 3 La Rambla 3.225 24 57 172 

PAU 4 El Padró - - - - 

SUD01 La Codina 0 0 0 0 

SUD02 Escoles 23.947 139 332 997 

SUD03 Les Codinoies 14.430 110 263 789 

SUD04 Ctra Vilanova 14.893 120 287 860 

TOTAL PAU i SUD 61.814 450 1.055 3.165 

 
 

Taula 3: Quantificació de la nova mobilitat del POUM per equipaments (viatges/dia) 

Codi Nom st Equipaments Viatges/dia equipaments 

PAU 01 Passatge del Noguer 0 0 

PAU 02 El Molí 0 0 

PAU 03 La Rambla 1.882 376 

PAU 04 El Padró 1.135 227 

SUD01 La Codina 0 0 

SUD02 Escoles 6.565 1.313 

SUD03 Les Codinoies 3.031 606 

SUD04 Ctra Vilanova 7.886 1.577 

TOTAL PAU i SUD 20.499 4.100 

 
 

Taula 4: Quantificació de la nova mobilitat del POUM per usos comercials (viatges/dia) 

Codi Nom st Comercial Viatges/dia comercial 

PAU 01 Passatge del Noguer 0 0 

PAU 02 El Molí 0 0 

PAU 03 La Rambla 0 0 

PAU 04 El Padró 0 0 

SUD01 La Codina 6.428 3.214 

SUD02 Escoles 0 0 

SUD03 Les Codinoies 0 0 

SUD04 Ctra Vilanova 0 0 

TOTAL PAU i SUD 6.428 3.214 
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Taula 5: Quantificació de la nova mobilitat del POUM per usos d’oficines (viatges/dia) 

Codi Nom st Oficines Viatges/dia oficines 

PAU 01 Passatge del Noguer 0 0 

PAU 02 El Molí 0 0 

PAU 03 La Rambla 0 0 

PAU 04 El Padró 0 0 

SUD01 La Codina 6.428 964 

SUD02 Escoles 0 0 

SUD03 Les Codinoies 0 0 

SUD04 Ctra Vilanova 0 0 

TOTAL PAU i SUD 6.428 964 

 
 

Taula 6: Quantificació de la nova mobilitat del POUM per espais lliures (viatges/dia) 

Codi Nom 
Superfície 

espais lliures 
Viatges ús espais 

lliures/dia 

PAU 01 Passatge del Noguer 0 0 

PAU 02 El Molí 2.517 126 

PAU 03 La Rambla 1.882 94 

PAU 04 El Padró 12.074 604 

SUD01 La Codina 7.100 355 

SUD02 Escoles 3.095 155 

SUD03 Les Codinoies 2.747 137 

SUD04 Ctra Vilanova 8.841 442 

TOTAL PAU i SUD 38.256 1.913 

 
 

Taula 7: Quantificació de la mobilitat futura total (viatges/dia) 

Codi Nom Viatges/dia totals % nova mobilitat 

PAU 1 Passatge del Noguer 102 1,8% 

PAU 2 El Molí 245 4,3% 

PAU 3 La Rambla 172 3,0% 

PAU 4 El Padró 0 0,0% 

SUD01 La Codina 2.507 44,2% 

SUD02 Escoles 997 17,6% 

SUD03 Les Codinoies 789 13,9% 

SUD04 Ctra Vilanova 860 15,2% 

TOTAL PAU i SUD 5.672 100,0% 

 
 

Taula 8: Quantificació de la reserva d’aparcament fora de la via pública per a ús residencial 

Codi Nom St. Residencial (m2) Places turismes Places motos Places bicicletes 

PAU 1 Passatge del Noguer 1.562 16 8 31 

PAU 2 El Molí 3.758 38 19 75 

PAU 3 La Rambla 3.225 32 16 65 

PAU 4 El Padró - - - - 

SUD01 La Codina 12.856 129 64 257 

SUD02 Escoles 23.947 239 120 479 

SUD03 Les Codinoies 14.430 144 72 289 

SUD04 Ctra Vilanova 14.893 149 74 298 

TOTAL PAU i SUD 74.670 747 373 1.493 

 
 

Taula 9: Quantificació de la reserva de places d’aparcament per a càrrega i descàrrega 

Codi Nom St comercial St oficines Places ús comercial Places ús d'oficines 

PAU 1 Passatge del Noguer 0 0 0 0 

PAU 2 El Molí 0 0 0 0 

PAU 3 La Rambla 0 0 0 0 

PAU 4 El Padró 0 0 0 0 
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Codi Nom St comercial St oficines Places ús comercial Places ús d'oficines 
SUD01 La Codina 6.428 6.428 6 3 

SUD02 Escoles 0 0 0 0 

SUD03 Les Codinoies 0 0 0 0 

SUD04 Ctra Vilanova 0 0 0 0 

TOTAL PAU i SUD 6.428 6.428 6 3 
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1122  AANNNNEEXX  IIII::  PPLLÀÀNNOOLLSS  
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