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PP RR EE SS EE NN TT AA CC II ÓÓ   
 

D’acord amb l ’art icle 59.3.c de la Llei 2/2002, de 14 de març, 

d’Urbanisme i de la Llei 10/2004, que la modif ica, la memòria dels 

Plans d’Ordenació Urbanística Municipal han d’integrar les 

mesures a adoptar per a facil itar l ’assoliment d’una mobili tat 

sostenible en el municipi.  

 

De forma complementaria, la Llei de Mobil itat 9/2003, de 13 de 

juny, desplegada mitjançant el Decret 344/2006 de 19 de 

setembre, obliga a la realització d’estudis d’avaluació de la 

mobil i tat generada com a document independent a presentar 

conjuntament amb aquells altres requerits per cada figura 

d’ordenació territorial i  urbanística, indicant quin ha d’ésser el seu 

contingut. Entre elles, tots el municipis que redactin per primer 

cop el seu planejament urbanístic general o realitzen l lurs 

revisions o modif icacions que comportin nova classif icació de sòl 

urbà o urbanitzable, estan obligats a presentar aquest estudi.  

 

En aquest sentit, s’ incorpora aquest estudi de mobil i tat generada  

a la Memòria d’ordenació del Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal de Santa Maria de Corcó. El Pla d’Ordenació Urbanística 

Municipal revisa l ’expedient de les Normes subsidiàries de 

planejament urbanístic del municipi de Santa Maria de Corcó 

aprovades definit ivament el 24 de jul iol de 1986. El 25 de juny de 

2001 es va resoldre acordar la Revisió anticipada de les Normes 

Subsidiàries. 

 

El POUM s’ha redactat de conformitat amb l ’ordenament jurídic 

vigent en matèria urbanística a partir de l ’aprovació del l ’art icle 

73.3 del decret Legislatiu 1/1990 de 12 de jul iol.. 
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La redacció d’aquest POUM ve justificada, entre altres raons que s’expliquen 

en la memòria de la informació, per la necessitat d’estructurar i equilibrar el 

territori.   

 

 

Aquest estudi està basat en la informació continguda en 
el document en redacció del POUM del municipi de Santa 
Maria de Corcó. 
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11   OO BB JJ EE CC TT EE   DD EE   LL ’’ EE SS TT UU DD II   
 

La Llei de Mobilitat 9/2003 promou com a objectius generals els valors de 

seguretat, sostenibilitat i integració social en el nou model de mobilitat i aporta 

la conveniència de lligar desenvolupament urbanístic i previsions de mobilitat 

des de les fases inicial de planejament urbanístic.  

 

Amb aquesta intenció la Llei de Mobilitat es desenvolupa mitjançant el Decret 
344/2006 que estableix altres objectius més operatius o específics definint 

l’abast i contingut dels estudis de mobilitat generada:  

 

- Avaluar l’increment potencial de desplaçament provocat per una nova 

planificació o una nova implantació d’activitats i la capacitat d’absorció dels 

serveis diaris dels sistemes de transport. 

 

- Valorar les mesures proposades per gestionar de manera sostenible la nova 

mobilitat i, especialment les formes de participació de promotors per a 

col·laborar en la solució dels problemes derivats d’aquest nova mobilitat 

generada. 

 

- Definir les mesures i actuacions necessàries per tal d’assegurar que la nova 

mobilitat segueixi unes pautes caracteritzades per la preponderància dels 

mitjans de transport més sostenibles.  
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22   DD II AA GG NN OO SS II   DD EE   LL AA   MM OO BB II LL II TT AA TT   
 
2.1. MARC TERRITORIAL I SOCIOECONÒMIC 
 

2.1.1. Descripció de la localització territorial del municipi en 
termes d’accessibilitat territorial: infraestructures generals 

 

 
Figura 1: Localització del municipi 
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Figura 2: Situació dels tres nuclis urbans del municipi 

 

Santa Maria de Corcó, municipi d’Osona, és contigu al de Manlleu 

i Vic, la qual cosa ha influït en la seva activitat socioeconòmica i 

en el desenvolupament del territori,  amb un influx especialment 

important en els darrers anys. 

 

S’observa un paisatge molt humanitzat degut al passat industrial 

de la zona, però actualment hi predomina el sector terciari.  

Santa Maria de Corcó (A) 

Sant Martí 
Sescorts (C) 

Cantonigrós 
              (B) 

B-522

C-153

BV-5207

Camí Ral
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A títol orientador, indicar que la dinàmica demogràfica del municipi 

ha oscil· lat els darrers anys. A partir de l ’any 1999 comença un 

creixement constant i  passa dels 2.039 habitants als 2.239 el 2006. 

El creixement és especialment acusat f ins l ’any 2003, després del 

qual hi ha una davallada de població que torna a remuntar al 2005 

(IDESCAT). 

 

2239

22002199

2247

2139
2126

2088

2039

2049

1900

1950

2000

2050

2100

2150

2200

2250

2300

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 
Figura 3: Evolució de la població (1998-2006) 

 

El planejament contempla quatre escenaris poblacionals dels quals 

només estudiarem dos casos, el tendencial i el pragmàtic: 

 

Escenari A  

Hipòtesi baixa o de tendència, en la qual l ’activitat econòmica 

s’estanca, la mobil i tat laboral es manté i la immigració és molt 

reduïda. Segons aquesta hipòtesi, la previsió de població del 

municipi de Santa Maria de Corcó per a l ’any 2025 seria de 3.613 

habitants i 1.204 habitatges. 
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Escenari B 

Hipòtesi alta o pragmàtica, en la qual l ’activitat econòmica creix, la 

mobil i tat laboral augmenta i es produeix un augment de la 

immigració i de la segona residència. Segons aquesta hipòtesi, la 

previsió de població del municipi de Santa Maria de Corcó per a 

l ’any 2025 seria de 3.803 habitants i 1.268 habitatges. 

 

Es considera que aquests increments residencials es localitzaran 

al nucli urbà, seguint la tendència dels darrers anys, tenint en 

compte el desenvolupament urbà compacte que preveu el propi 

planejament.    

 

2.1.2. Descripció dels principals elements atractors de 
viatges existents 

L’economia del municipi està basada en gran part en serveis, 

tenint últ imament tendència a la diversif icació. La indústria tèxti l  

va ser molt gran fins fa pocs anys. Ara l ’economia està basada en  

petits tal lers, una indústria metal· lúrgica, una fàbrica de pinsos i 

comerços i restauració. La implantació d’indústria al polígon 

industrial se situa a l ’entrada del municipi i  al sud del terme al 

costat oest de la carretera.  

Industria; 14%

Construcció; 19%

Comerç detall; 
12%

Serveis; 46%

Professionals i 
artistes; 9%

 
Figura 4: Distribució de l ’activitat econòmica1 

                                            
1 Nombre d’empreses. Dades IDESCAT 2002.  
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Tot i  això, tal i  com s’observa a la gràfica anterior, l ’activitat 

majoritària són els serveis.  

 

Els centres d’atracció de viatges que es localitzen al municipi de 

l ’Esquirol (plànol núm.1) són els següents: 

 
- Centres educatius: La zona escolar es localitza al sud del 

nucli urbà del municipi, al c. les Escoles.  
 
- Centres de salut: A Santa Maria de Corcó existeix un únic 

Consultori Mèdic, situat a l ’edif ici de l ’Ajuntament, al c. Nou, 1.  
 
- Centres administratius: L’edif ici més important pertany a 

l ’Ajuntament, situat al centre del nucli urbà al c. Nou.  
 
- Eixos comercials i terciaris:   Es situen al l larg dels carrers 

Major, St. Bartomeu, Pedró, Les Gorgues, Camí Reial i  la Ctra 

d’Olot.  
 
- Parades del transport públic: La parada dels autobusos es 

localitza al costat de l ’Ajuntament.  
 
- Instal·lacions Esportives: Es localitzen al sud del nucli urbà. 
 

- Centres històrics/monumentals: Riera de les Gorgues, Serra 

de Cabrera i Aiats, Església romànica de Sant Martí Sescorts, 

església romànica de Sant Martí de Cabrera, Dolmen de Puig-

sespedres i les grans cases de pagès que existeixen. 

 

- Activitat productiva: Aquesta activitat es troba a l ’entrada del 

municipi i al sud del terme al costat de la carretera. 
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En el cas de Cantonigròs en el carrer major trobem les dues 

parades d’autobús i en un sol edif ici també del carrer major estan 

situats l ’equipament social, la guarderia, el casal i  l ’ambulatori. 

 

A Sant Martí Sescorts el centre social es troba situat a la carretera 

B-522 i l ’església al c. de l ’església. 

 

 

2.2. PAUTES DE MOBILITAT INTRA I 
INTERMUNICIPAL 
 

S’han analitzat les dades sobre mobilitat obligada per motiu de 

treball de l ’any 20012. A l ’hora de fer comparatives amb altres 

anys, concretament amb l ’any 1996, només s’ha analitzat la 

mobil i tat obligada per motiu treball, ja que les dades per motiu 

estudi consideren diferents franges d’edat en els dos períodes (a 

l ’any 2001 només es considerava la població amb una edat 

superior als 16 anys, mentre que al 1996 es consideraven tots), i  

per tant, no són comparables. D’altra banda, les dades de 

mobil i tat obligada i gènere facil itades per l ’IDESCAT no són prou 

específiques per a determinar indicadors de gènere. 
 

Una altra cosa a tenir en compte és que el municipi consta de tres 

nuclis urbans principals separats entre ells i connectats a través 

de les carreteres C-153 i B-522. Aquest fet no es pot desglossar 

en la diagnosi ja que no es disposen de dades tan definides, però 

si està present en les propostes. Aquests nuclis queden 

                                            
2 Dades  ob t ingudes  de  l ’ IDESCAT.  To tes  les  g rà f i ques  han  es ta t  rea l i t zades  a  pa r t i r  
d ’aques tes  dades .  
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representats en els plànols com “A”, “B”, “C”, Santa Maria de 

Corcó, Cantonigròs i Sant Martí Sescorts respectivament. 

  

L’any 1996 es produïen a Santa Maria de Corcó 863 

desplaçaments diaris per motius de treball, la majoria dels quals 

es realitzaven en cotxe (621 desplaçaments), seguits dels 

desplaçaments a peu (228) i transport públic (14).  

 

A l ’any 2001 el nombre total de viatges que es realitzen a Santa 

Maria de Corcó per mobil i tat obligada treball disminueixen fins a 

743 desplaçaments. La uti l i tzació del vehicle privat continua 

essent majoritària amb un total de 609 desplaçaments, augmentant 

l leugerament el percentatge: d’un 71,96% a un 81,97%. 

 

MOBILITAT OBLIGADA TOTAL (1996)

col.lectiu; 
1,62%

privat; 71,96%

peu; 26,42%

Total: 863 viatges

MOBILITAT OBLIGADA TOTAL (2001)

Privat; 81,97%

Altres 
mitjans; 0,40%

Peu; 15,48%

Col·lectiu; 
1,75%

Més d'un 
mode; 0,40%

Total: 743 viatges

 

Figura 5: Mobil i tat obligada total (1996-2001) 

 

Dels viatges interns, tot i  que la pràctica totalitat dels 

desplaçaments es podrien fer a peu, el mode de transport més 

uti l i tzat és el vehicle privat (50,98% al 1996 i 63,88% al 2001) 

seguit del mode a peu amb 49,02% el 1996 i 34,03% el 2001).  
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MOBILITAT OBLIGADA INTERNA (1996)

col.lectiu; 
0,00%

privat; 50,98

peu; 49,02%

Total: 461 viatges

MOBILITAT OBLIGADA INTERNA (2001)

Peu; 34,03%

Altres 
mitjans; 0,90%

Privat; 63,88%
Col·lectiu; 

1,19%

Més d'un 
mode; 0,00%

Total: 335 viatges

 

Figura 6: Mobil i tat obligada interna (1996-2001) 

 

 

MOBILITAT OBLIGADA INTERNA/EXTERNA (1996)

privat; 96,02%

peu; 0,50% col.lectiu; 
3,48%

Total: 402 viatges

MOBILITAT OBLIGADA INTERNA/EXTERNA (2001)

Privat; 96,81%

Peu; 0,25%
Més d'un 

mode; 0,74%

Altres 
mitjans; 0,00%

Col·lectiu; 
2,21%

Total: 408 viatges

 

Figura 7: Mobil i tat obligada interna-externa (1996-2001) 

 

Per últ im, el municipi de Santa Maria de Corcó atreia 344 viatges 

el 2001 i la pràctica totalitat es realitzaven en vehicle privat. 
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ATRACCIÓ DE VIATGES (1996)

privat; 97,56%

col.lectiu; 
1,63%

peu; 0,81%

Total: 246 viatges
 

ATRACCIÓ DE VIATGES (2001)

Privat; 97,97%

Altres 
mitjans; 0,29%

Més d'un 
mode; 0,29%

Col·lectiu; 
1,16%

Peu; 0,29%

Total: 344 viatges

 

Figura 8: Atracció de viatges (1996-2001) 

 

D’altra banda, l ’any 1996 la principal destinació de la mobil i tat 

externa per motiu de treball és Vic amb 161 viatges (40,4%). El 

que es pot observar és l ’elevat ús del vehicle privat per a totes les 

destinacions. Només en el cas de Barcelona una petita part fa 

servir transport públic. 
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Figura 9: Mobil i tat interna-externa 1996 
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La principal destinació durant l ’any 2001 també és Vic seguida de 

Manlleu, però amb un augment considerable del nombre de  

desplaçaments.  
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Figura 10: Mobil i tat interna-externa 2001 

 

En quant als viatges externs amb destinació Santa Maria de Corcó 

val a dir que són bastant reduïts. Tant al 1996 com al 2001 és 

Manlleu el principal aportador de viatges, essent l ’únic mode de 

transport uti l i tzat en aquest cas el vehicle privat. 
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Figura 11: Atracció de viatges 1996 
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Figura 12: Atracció de viatges 2001 

 

El principal origen i destinació de mobil itat obligada de Santa 

Maria de Corcó és la ciutat de Vic. 
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ATRACCIÓ DE VIATGES

Vic; 14,08%

Sud-oest; 
79,39%

Sud-est; 1%
Oest; 5,49%

 

GENERACIÓ DE VIATGES

Vic; 36,48%
Sud-est; 1%

Oest; 2,85%

Sud-oest; 
59,56%

 

Figura 13: Atracció / Generació de viatges 

 

 

Santa Maria de Corcó presenta uns valors baixos d’autosuficiència 

i autocontenció, sent 45,09% i  49,34% respectivament. Això vol dir 

que del total de treballadors de Santa Maria de Corcó, un 45,09% 

treballen a la mateixa població (autocontenció) i de l ’oferta total de 

treball que hi ha a Santa Maria de Corcó, el 49,34% està ocupada 

per persones de Santa Maria de Corcó mateix. El baix nivell 

d’autocontenció es deu a l’enorme pes de les ciutats de Vic i 

Manlleu en relació al mercat de treball. 

 

Any Residents No residents Total

Treballen 
fora 
del municipi

Total 
treballadors 
a Sta. Mª de 
Corcó

2001 335 344 679 408 743  
Figura 14: Autocontenció i autosuficiència  
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2.3. MOBILITAT A PEU (XARXA DE VIANANTS) 
 

Actualment, Santa Maria de Corcó no té una xarxa definida de 

vianants, ja que no hi ha continuïtat als it ineraris, i  en molts casos 

no estan adaptats d’acord amb les normes d’accessibil i tat 

urbanístiques previstes al Codi d’accessibil itat3.  

 

En el punt 2.3.2 però, es descriuen els principals it ineraris de 

vianants existents establerts per la connexió de cadascun dels 

centres d’atracció de viatges amb les diferents zones del municipi. 

Aquests it ineraris són els que s’hauran de potenciar i mil lorar 

aprofitant el nou desenvolupament urbanístic.  

 

2.3.1. Avaluació de voreres 
La mil lora de les condicions de la mobil i tat a peu és una de les 

estratègies bàsiques per aconseguir un sistema de mobili tat 

sostenible. Cal indicar que a Santa Maria de Corcó s’observa una 

uti l i tzació elevada del vehicle privat per realitzar desplaçaments 

que en molts casos es podrien realitzar a peu, sempre i quan es 

garanteixin unes mínimes condicions de comoditat i  seguretat per 

aquest mitjà de transport. Però com s’ha comentat en capítols 

anteriors, el fet que el municipi t ingui tres nuclis urbans separats 

per la orografia del territori, afavoreix l ’ús del vehicle privat en 

viatges interns, i  dif iculta el transport a peu. 

                                            
3 Les  d i rec t r i us  de  la  xa rxa  d ’ i t i ne ra r i s  p r inc ipa ls  de  v ianants  es  t roben  a  l ’A r t i c le  15  de l  
Dec re t  344 /2006  



 
 

 20

180 cm
 

180 cm
 

 

En aquest sentit, dos vianants circulant en sentits oposats, en el 

moment de l ’encreuament necessiten 1,5 metres .  Aquesta 

amplitud de vorera úti l  ha de considerar-se com la mínima 

estrictament necessària, si bé un mínim de 2 m de vorera útil  és 

més aconsellable. Per tant, tots els carrers de menys de 7 
metres entre façanes haurien de ser de prioritat per a vianants, 
sense distingir la vorera de la calçada, i a les de menys de 9 
metres no s’hauria d’autoritzar l’aparcament.  
 
Actualment la majoria de voreres de Santa Maria de Corcó no 

compleixen les recomanacions d’amplitud de vorera mínima.  

 

D’altra banda, la connexió a peu del Nucli Urbà l ’Esquirol amb els 

altres nuclis urbans de Cantonigròs i Sant Martí Sescorts, o amb 

les zones industrials perimetrals es realitza per camins no 

preparats pel trànsit de vianants. 
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2.3.2. Xarxa de vianants actual 
Amb l’objectiu de definir els it ineraris bàsics del mode peu, dins de 

l ’esquema de mobil i tat del municipi, s’ha considerat les vies que 

connecten els principals centres d’atracció de viatges. 

En concret, les vies que configuren aquesta xarxa bàsica de 

vianants es troben detallades al plànol núm.1 i són les següents: 

 

A Santa Maria de Corcó: 

- c. Escoles 

- c. d’Osona 

- Psg. Les Gorgues 

- c. Nou 

- c. Major 

 

A Cantonigròs: 

- c. Major 

- c. Sant Roc 

 

A Sant Martí Sescorts: 

- c. de l ’Església 

 
 
2.4. MOBILITAT EN BICICLETA 
 
Actualment no hi ha cap oferta específ ica per l ’ús de bicicletes. No 

hi ha cap xarxa establerta i els carrers existents no estan 

preparats per a la coexistència de vehicles amb bicicletes.   
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2.5. OFERTA DE TRANSPORT PÚBLIC 
 
A Santa Maria de Corcó té parada actualment 1 línia d’autobús 

regional, recoll int-se a l ’annex 2 el servei que ofereix. 

 

En general, la línia d’autobús connecta el municipi diàriament amb 

Manlleu i Vic pel sud-oest i la Devessa per l ’est. El servei no 

ofereix una freqüència regular, ja que els autobusos passen per 

Santa Maria de Corcó al matí entre les 7’45 i les 9, i  després ja no 

passen fins al migdia a les 13’15 hores i després a la tarda a les 

17’45 tres autobusos. El temps de trajecte entre Santa Maria de 

Corcó i Vic és aproximadament de 35 minuts. 

 

Al plànol núm.2 queda reflectida la xarxa bàsica de transport 

públic actual. 

 

 
2.6. XARXA BÀSICA DE VEHICLES I 
APARCAMENT 
 

La xarxa viària bàsica del municipi (plànol núm.3) s’estructura a 

partir de la C-153, via que a l ’any 2006 registrava un trànsit 

d’aproximadament 3.659 veh./dia. Seguint la carretera en sentit 

nord des de Santa Maria de Corcó es troba Cantonigròs, i  en sentit 

sud agafant la carretera B-522 que porta a Manlleu hi ha situat el 

nucli urbà de Sant Martí Sescorts. Aquesta carretera l ’any 2006 

registrava un IMD de 1.873 veh./dia. Per últ im, pel bell mig de 

nucli urbà de Santa Maria de Corcó passa la carretera BV-5207 

que porta a Tavertet amb un IMD de 315 veh./dia. 
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C-153 - PK 12,885 - Estació 74-308

IMD feiner 3.659
% Vehicles pesants 3,65%
Hora punta Feiner
% Sentit Camprodon
% Sentit Vic
Veh./hora punta (sentit Camprodon) (1)
Veh./hora punta (sentit Vic) (1)
(1) Es considera un equivalent de 2 per cada vehicle pesant  

 
BV-5207 - PK entre 6.000-12.900 - Estació EA00496

IMD feiner 315
% Vehicles pesants 5,71%
Hora punta Feiner 21%
% Sentit Tavertet 48,93%
% Sentit Santa Maria de Corcó 51,07%
Veh./hora punta (sentit Tavertet) (1) 33
Veh./hora punta (sentit Santa Maria de Corcó) (1) 35
(1) Es considera un equivalent de 2 per cada vehicle pesant  

 
B-522 - PK entre 8.360-13.100 - Estació EA00719

IMD feiner 1.873
% Vehicles pesants 6,67%
Hora punta Feiner 10%
% Sentit Sant Martí Sescorts 54,03%
% Sentit Manlleu 48,97%
Veh./hora punta (sentit Sant Martí Sescorts) (1) 103
Veh./hora punta (sentit Manlleu) (1) 93
(1) Es considera un equivalent de 2 per cada vehicle pesant  

 

 

Pel que fa al nuclis urbans, cal indicar que pràcticament tots els 

carrers són de doble sentit de circulació, en molts casos en 

carrers molt estrets, i  no permeten la circulació simultània de dos 

vehicles. Aquest doble sentit  de circulació i l ’ús de les voreres 

com aparcament provoca que pràcticament no es deixi espai 

disponible pels vianants. 

 

En definit iva, no s’observa una xarxa estructurada per a la 

circulació de vehicles. 
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El l imitat nombre de vehicles que circulen pels carrers del municipi 

fa que un carri l  de circulació sigui més que suficient a totes les 

vies, podent destinar la majoria d’el les de forma prioritària per a 

vianants i bicicletes o introduir elements de pacif icació del trànsit 

per a convert ir- les en vies 30. 

 

 

2.7. CONCLUSIONS 
 

Les xarxes de mobil i tat en tots els mitjans de transport presenten 

importants mancances que el nou planejament permetrà corregir: 

•   Les voreres són insuficients  i  impedeixen la continuïtat dels 

it ineraris a peu. Santa Maria de Corcó no té una xarxa definida 

de vianants, ja que no hi ha continuïtat als i t ineraris, i  en molts 

casos no estan adaptats 
 

•  No hi ha una oferta específica per anar amb bicicleta  i  la 

circulació pot ésser peri l losa per la velocitat a la que circulen 

els vehicles. 
 

•   Els problemes de connectivitat per anar en bici/peu són 

especialment greus pel que respecta a la relació del nucli amb 
la zona industrial i els nuclis urbans perimetrals,   ja que no 

hi ha uns vials adients per a la seva mobil itat, fent-se servir 

camins no i l · luminats i inaccessibles.  
 

•    No existeix un servei regular de transport públic en el cas 

de l ’autobús. 
 

•   L’estructura viària del nucli urbà es sustenta en la xarxa de 

camins existents a l ’actualitat i  no hi ha una xarxa definida. 
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33   EE SS TT II MM AA CC II ÓÓ   DD EE   LL AA   GG EE NN EE RR AA CC II ÓÓ   II   
AA TT RR AA CC CC II ÓÓ   DD EE   VV II AA TT GG EE SS   
 

3.1. PREVISIÓ DE LA GENERACIÓ DE VIATGES  
 

En el plànol núm.4 queden reflectits els viatges generats pels nous sectors. 

En el mateix plànol s’ha grafiat les xarxes actuals de vianants, transport públic i 

vehicles. 

 

A) Residencial  

Pel que fa a l’ús residencial, i considerant un rati de 7 desplaçaments per 

habitatge, obtenim que es generaran 8.211 viatges diaris. 

 
Residencial

SECTOR NOM HABITATGES HABITANTS Total viatges
PA-1 Carrer del Pla de Balà 1 ( C) 21 53 147
PA-2 Carrer del Pla de Balà 2 ( C) 37 93 259
PA-3 Carrer del Pla de Balà 3 ( C) 16 40 112
PP-1 Nord (SMC) 108 270 756
PP-2 Ponent 2 (SMC) 290 725 2.030
PP-3 Ponent 1 (SMC) 168 420 1.176
PP-4 Ronda Ponent ( C) 205 513 1.435
PMU-1 Ronda Ponent inici (SMC) 80 200 560
PMU-2 Sagalés (SMC) 61 153 427
PMU-3 c. Sant Bartomeu (SMC) 31 78 217
PMU-4 c. de Cabrera (SMC) 48 120 336
PMU-5 c. Sant Martí (SMC) 15 38 105
PMU-7 c. Bernat de Cabrera (SMC) 51 128 357
PMU-8 Carrer Camí Reial 2 ( C) 42 105 294

8.211  
 

B) Productiu/terciari 
Pel que fa a l ’ús productiu, s’ha considerat un rati de 5 

desplaçaments/dia per cada 100 m2 de sostre que aplicat a 

les previsions de creixement observades, comporten la 

realització d’aproximadament 7.280 nous viatges/dia. En el 

cas del terciari no es disposa de dades per fer la diagnosi. 
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Industrial

SECTOR NOM Superfície en m2 m2 de sostre Total viatges
PMU-6 Zona Industrial (SMC) 55.189,19 42.495,68 2.125
PMU-9 Sant Martí (SMS) 7.099 4.117 206
PP-6 Les Gorgues (SMS) 77.007 52.365 2.618
PP-5 Els Plans (SMS) 113.694 46.615 2.331

7.280  
 

 

C) Equipaments i Zona verda 

Pel que fa a les zones verdes i equipaments, i considerant un rati de 5 

viatges/dia per cada 100 m2 de sòl i 20 viatges/dia per cada desplaçaments per 

100 m2 de sostre respectivament, obtenim que es generaran 14.192 viatges 
diaris pels equipaments. Pel que fa a les zones verdes, en sòl urbà es crearan 

un total de 7.161 viatges/dia. 

 
Equipaments

SECTOR NOM Superfície en m2 m2 de sostre Total viatges
PP-1 Nord (SMC) 5.618,00 2.752,82 551
PP-2 Ponent 2 (SMC) 3.416,00 2.322,88 465
PP-3 Ponent 1 (SMC) 4.858,00 2477,58 496
PP-4 Ronda Ponent ( C) 4.930,00 2218,5 444
PP-6 Les Gorgues (SMS) 6.005,00 4.083,40 817
PP-5 Bosc de l'Esquenera (SMS) 20.000,00 11.800,00 2.360
PMU-2 Sagalés (SMC) 3.323,00 1.761,19 352
PMU-6 Zona Industrial (SMC) 55.789,20 42.957,68 8.592
PMU-8 Carrer Camí Reial 2 ( C) 1.246,00 585,62 117

14.192  
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Zona Verda

SECTOR NOM Superfície en m2 Total viatges
PMU-1 Ronda Ponent inici (SMC) 6.331,00 317
PMU-2 Sagalés (SMC) 1.415,00 71
PMU-3 c. Sant Bartomeu (SMC) 1.849,00 92
PMU-4 c. de Cabrera (SMC) 959,00 48
PMU-6 Zona Industrial (SMC) 6.720,09 336
PMU-8 Carrer Camí Reial 2 ( C) 1.850,00 93
PMU-9 Sant Martí (SMS) 1.076,00 54
PP-1 Nord (SMC) 7.339,00 367
PP-2 Ponent 2 (SMC) 10.898,00 545
PP-3 Ponent 1 (SMC) 7.889,00 394
PP-4 Ronda Ponent ( C) 12.160,00 608
PP-6 Les Gorgues (SMS) 11.564,00 578
PP-5 Bosc de l'Esquenera (SMS) 73.178,00 3.659

7.161  
 

 

El que cal destacar dels viatges generats per les zones verdes és 

que la majoria no es realitzaran a diari ja que no es consideren 

zones recreatives. 

 

Així, en resum els viatges/dia  generats seran 8.211  i els atrets per 

dia seran 28.633.  

 

GENERATS
Total viatges residencial 8.211

ATRETS
Total viatges industrial 7.280
Total viatges equipaments 14.192
Total viatges zona verda 7.161
Total viatges ús comercial 0

28.633  
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3.2. DISTRIBUCIÓ MODAL I PREVISIÓ VEHICLES 
DIA 
 

Pel que fa a la distribució modal s’han considerat dues hipòtesis 

de partida: 

 

- Alternativa A: Tendència Actual.  En aquest cas es considera 

el manteniment de l ’esquema de distribució modal actual, amb 

un clar predomini de la uti l i tzació del vehicle privat (63,88% 

aproximadament en els desplaçaments interns i el 96,81% en 

els interns - externs). 

 

- Alternativa B:  Mobilitat Sostenible.  En aquest cas, es 

considera que les actuacions plantejades per aquest Pla 

(mil lora de l ’oferta de vianants, bicicletes i Transport Públic)  

seguiran la distribució modal mitjana de Catalunya i en 

conseqüència induiran a una menor uti l i tzació del vehicle 

privat, reduint-se a només el 25% en el cas dels desplaçaments 

interns i a 70% en el cas dels interns - externs.  

Cotxe; 72%

Transport 
Públic; 24%

TP+ ind; 3%

Altres; 1%

 
Figura 15: Distribució modal mitjana de Catalunya (sense el peu) 4 

 

                                            
4 www.idescat.net  
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Alternativa A: Tendència Actual  
Tendència actual

Viatges Generats 8.211
Interns residencial Autocontenció Peu Vehicle Privat Transport P. Altres mitjans

45,09% 34,03% 63,88% 1,19% 0,90%
Subtotal 3.702 1.260 2.365 44 33

Externs residencials A fora Peu Vehicle Privat Transport P. Altres mitjans
54,91% 0,25% 96,81% 2,21% 0,00%

Subtotal 4.509 11 4.365 99 0
Total 8.211 1.271 6.730 144 33

Viatges Atrets 28.633

Interns 
Des del mateix 
municipi Peu Vehicle Privat Transport P. Altres mitjans

12,93% 34,03% 63,88% 1,19% 0,90%
Subtotal 3.702 1.260 2.365 44 33
Interns-externs Des de fora Peu Vehicle Privat Transport P. Altres mitjans

87,07% 0,29% 97,97% 1,16% 0,29%
24.931 72 24.424 290 72

Total 28.633 1.332 26.788 334 106  
 

Pel que respecta als viatges generats (residents) s’ha considerat el 

percentatge d’autocontenció del municipi per determinar els que es 

realitzen dins de la mateixa zona. 

 

Pel que respecte als viatges atrets s’ha considerat el percentatge 

d’autosuficiència del municipi 49,34%.   

 

Tal i  com s’observa a les taules amb el planejament es generaran 

8.211 nous viatges, dels quals 3.702 seran interns, degut a 

l ’autocontenció que presenta Santa Maria de Corcó (45,09%). 

D’aquests viatges el 34,03% es realitzaran a peu, seguint amb les 

pautes de mobil i tat actuals, el 63,88% en vehicle privat i  f inalment 

el 1,19% en transport públic. 

 

Pel què fa als nous viatges interns-externs,  14.192 són generats 

pels nous equipaments, 7.161 per zones verdes i 7.280 pels nous 

assentaments industrials. 
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Alternativa B: Tendència Sostenible  
Tendència sostenible

Viatges Generats 8.211
Interns residencial Autocontenció Peu i bicicleta Vehicle Privat Transport P. Altres mitjans

45,09% 75,00% 25,00% 0,00% 0,90%
Subtotal 3.702 2.777 926 0 33
Externs residencial A fora Peu i bicicleta Vehicle Privat Transport P. Altres mitjans

54,91% 5,00% 70,00% 25,00% 0,00%
Subtotal 4.509 225 3.156 1.127 0
Total 8.211 3.002 4.082 1.127 33

Viatges Atrets 28.633

Interns 
Des de la mateixa 
zona Peu i bicicleta Vehicle Privat Transport P. Altres mitjans

12,93% 80,00% 20,00% 0,00% 0,90%
Subtotal 3.702 2.962 740 0 33
Interns-externs Des de fora Peu i bicicleta Vehicle Privat Transport P. Altres mitjans

87,07% 5,00% 65,00% 30,00% 0,29%
24.931 1.247 16.205 7.479 72

Total 28.633 4.208 16.945 7.479 106  
 

L’alternativa sostenible es diferencia de l ’anterior en la distribució 

modal, tal i  com s’ha comentat amb anterioritat. S’advoca per 

realitzar entre el 75% i el 80% de viatges a peu o en bicicleta, el 

qual deixaria el vehicle privat en un 25% i 20%. Això provoca que 

l ’ús del vehicle privat es redueixi ben bé a la meitat. 
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44   PP RR OO PP OO SS TT EE SS   DD EE   MM OO BB II LL II TT AA TT   DD EE LL   
PP OO UU MM   
  
4.1. DISTRIBUCIÓ DE L’ESPAI VIARI 

 

Amplada mínima de carrers 

Pel que fa a l ’amplada mínima de carrers el Decret estableix una 

sèrie de directius que haurà de considerar el desenvolupament 

urbanístic derivat  posterior: 

 

a) L’amplada mínima dels carrers que es planif iquin 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 planif icats 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 planif iquin en  sòl 
urbanitzable per on discorri un itinerari de la xarxa bàsica 
de bicicletes  hauran 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 ’establer als apartats 

anteriors. 

 

d) Els carrers que es planif iquin en sòl urbanitzable per on discorri 

un it inerari per al transport públic han de tenir una amplada 

addicional de 5 metres sempre i quan coincideixi amb la xarxa 
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bàsica de vehicles. En cas contrari, s’atendrà al que 

estableixen els apartats anteriors. 

 

A la taula següent es mostra de forma resumida les amplades 

mínimes que indica el Decret. 

 
Tipologia Amplada mínima
Zones 30 10 m
Xarxa bàsica o carretera en
trams urbans  11m
Xarxa Bàsica més Xarxa 
Principal de  bicicleta 11m + 2m
Xarxa Bàsica més Xarxa 
de Transport Públic 11m + 5m  

 

El desenvolupament urbaníst ic posterior també haurà de 

contemplar una amplada mínima úti l de vorera de 2 m. 
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4.2. CRITERIS BÀSICS 
 

Per tal de facil i tar l ’assoliment d’una mobil i tat sostenible, el Pla 

Municipal d’Ordenació Urbana Municipal de Santa Maria de Corcó 

ha adoptat les següents mesures: 

 

Estructura urbana 

El creixement de la ciutat es realitza de forma compacta a partir 

del nucli urbanitzat actual. Els creixements de fora del nucli es 

realitzen sobre desenvolupaments ja consolidats i tenint també 

com a referent la C-153 i la B-522.  

 

Les principals actuacions respecte la nova estructura viària fan 

referència a la descongestió del nucli de l ’Esquirol, ja que avui en 

dia hi passa tota la circulació que vol anar a Tavertet. D’altra 

banda es vol potenciar una xarxa de vianants per afavorir el 

desplaçament a peu entre el diferents nuclis urbans i els espais 

naturals agrícoles, així com amb les zones de fora del nucli urbà. 

 

Les distàncies que hi haurà de punta a punta del nucli de 

l ’Esquirol, incloent les noves urbanitzacions, són inferiors a 2 km, 

és a dir, menys de 30 minuts caminant. Per tant, es determina que 

en el futur context de Santa Maria de Corcó tots els 

desplaçaments interns dins del Nucli urbà, es poder realitzar 

perfectament a peu o en bicicleta. 

 

En el cas de Cantonigròs la distància és també inferior a 2 km.  
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Sant Martí Sescorts té un nucli molt petit, i des d’aquest f ins les 

noves edif icacions hi ha menys d’1’5 km, per tant, també es poden 

realitzar a peu o en bicicleta. 

 

Jerarquia viària 

Es planteja una jerarquia viària on la majoria de vies es destinin 

de forma prioritària al vianant i a la bicicleta, concentrant el trànsit 

en poques vies. Segons el POUM: 

 

o  Es preveu un pont d’accés directe al nucli de Sta. 

Maria. 

 

o  La carretera de Tavertet es desviarà per la carretera 

dels quatre camins, fora del casc antic. 

 

o  Al nucli de Sta. Maria es projecta un vial de ronda per 

enllaçar els diversos creixements al nord i a ponent. 

 

o  A Cantonigròs també és projecta un vial de ronda per 

les noves construccions de ponent. 

 

o  Es potenciaran els camins a l ’entorn de l ’àrea edif icada 

per al control i manteniment de les parcel· les. 

 

o  Reconeixement i potenciació de trams del camí ral, 

sobretot del tram que va de Santa Maria del Corcó a 

Cantonigròs. 

 

o  Creació del mapa de xarxa de camins rurals. 
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La jerarquia que s’estableix és la següent: 

 

- Millora de la xarxa bàsica de vehicles 

 

o  Xarxa viària de comunicació metropolitana i comarcal: 

La C-153 és la carretera estructuradora del municipi i  

per on es realitzen la majoria de comunicacions amb 

l’entorn territorial i  amb Vic.  

 

o  Viali tat bàsica urbana: La nova via de ronda també 

serà la via bàsica urbana, ja que connectarà el nucli 

urbà de Santa Maria de Corcó amb el nucli urbà de 

Cantonigròs.  

 

- Zones de prioritat de vianants 

 

o  Tota la resta de carrers que no formin part de la xarxa 

bàsica de vehicles  es convertiran en zones 30 o vies 

de prioritat de vianants. 
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4.3. XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A 
VIANANTS 
 

La xarxa d’it ineraris principals per a vianants és aquella que 

connecta els principals centres d’atracció de vianants, esmentats a 

la part de diagnosi – equipaments, serveis, comerç, zones 

esportives, etc.-, amb les noves zones de creixement residencial, 

industrial i  nous equipaments i zones verdes previstes. Per aquest 

motiu es designen una sèrie de vies on es garanteixen les 

condicions d’accessibil i tat i  seguretat bàsiques per una bona 

mobil i tat a peu. Les vies que conformen la xarxa d’it ineraris per a 

vianants, estan detallades al plànol núm.5 ,  

 

Els tres nuclis urbans del municipi també disposaran d’un it inerari 

de vianants que passarà per l ’antic camí ral, que adequat a les 

condicions necessàries podria potenciar l ’ús del transport a peu i 

amb bicicleta. 

 

A part d’aquestes vies que desenvolupen eixos actuals de la trama 

urbana s’hi ha d’afegir la creació de la via de ronda que 

circumval· la el municipi com a element estructurador de l ’àmbit del 

nou creixement residencial. Es tracta d’un element viari urbà de 

dimensions adequades per aglutinar les funcions, ús i activitats 

pròpies d’una àrea de nova centrali tat que a la vegada garanteixi 

la connectivitat i continuïtat amb el teixit urbà existent.  

 

En aquestes vies, l’amplada de vorera útil haurà d’ésser com a 
mínim de 3 metres, plantejant-se de prioritat per a vianants 
(paviment únic) quan això no sigui factible, en el cas de la 

xarxa viària ja consolidada. 
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Els plans parcials que desenvolupin aquesta xarxa hauran de tenir 

en compte les directrius que estableix el Decret 344/2006: 

 

- Els eixos en planta d’aquests it ineraris han de tenir un traçat 

el més directe i natural possible i, en conseqüència, tant la 

reordenació de les cruïl les com la seva concepció han de 

tenir en compte aquest criteri. 

 

- En rambles i passeigs 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. 

 

- Tots els it ineraris per vianants seran adaptats d’acord amb 

les normes d’accessibil i tat urbanística previstes al Codi 

d’accessibil i tat. 
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4.4. XARXA D’ITINERARIS PER A BICICLETES 
 
Pel què fa a l ’espai que es vol destinar a la bicicleta al nucli de 

Santa Maria de Corcó, i tenint en compte que la majoria de vies 

seran zones 30 i zones de prioritat per a vianants, es considera 

que  la xarxa d’it ineraris per a bicicletes serà de cohabitació en 

termes generals. Pel que fa a la connexió amb els altres nuclis 

urbans i els polígons industrials que quedin fora de la ronda es 

plantegen it ineraris seguint el curs del camí ral. 

 

 

Al plànol núm.6 es detalla la xarxa bàsica de bicicletes 

proposada. 
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4.5. XARXA D’ITINERARIS DE TRANSPORT 
COL·LECTIU 
 

La localització del municipi a la carretera C-153, fa que només 1 

línia de transport públic faci parada en aquest municipi, 

connectant-lo amb Vic, Barcelona, i La Devesa, amb una baixa 

freqüència de pas. Les parades actuals es troben a la Plaça de 

l ’Ajuntament al nucli de Santa Maria de Corcó, a la Plaça al nucli 

de Sant Martí Sescorts i a la cruïl la d’entrada al poble i a la Plaça 

de l ’Església a Cantonigròs. 

 

No obstant, si es té en compte un radi de cobertura per parada de 

750 metres, la població actual disposa d’una relativa bona 

cobertura. D’altra banda, la connexió mitjançant els it ineraris 

peatonals és bàsica, i  tal i  com es proposa a l ’apartat de xarxa de 

vianants l ’accés fins a les parades està garantit. 

 

Els nous creixements urbanístics de la població fan que aquests 

radis de cobertura de 750 metres ja no donin servei a la situació 

futura. Per aquest motiu es plantegen dues noves parades a la 

nova àrea de Sant Martí Sescorts, una més al nucli de Santa Maria 

de Corcó i una altra al nucli de Cantonigròs. Aquestes queden 

reflectides al plànol núm.7,  on s’observa que pràcticament 

quedaria cobert tot el nou desenvolupament,  

 

Així mateix, i  tenint en compte les noves necessitats derivades de 

la mobili tat, no només es produeix un dèficit espacial 

d’ infraestructures de transport públic, sinó que també es genera la 

necessitat de l ’augment de la freqüència actual, per tal d’així 

aconseguir una mobil i tat sostenible.  Per aquest motiu es plantegen 

les següents actuacions complementàries: 
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⇒  En primer l loc és necessari augmentar la freqüència de pas. 

Pel què fa a l ’alternativa A, la menys sostenible, és planteja 

que hi hagi una freqüència de pas d’1 hora, i  per l ’Alternativa 

B, la sostenible, hauria de passar un autobús cada 10 minuts. 

 

⇒  Crear noves parades al sector industrial del sud de la C-153 

amb l’objectiu de cobrir les noves zones residencial i  d’activitat 

industrial i  d’aquesta forma facil itar els desplaçaments en 

transport públic, entre aquestes zones i els nuclis de població. 

 

⇒  Mil lorar l ’equipament de les parades (marquesines, informació 

sobre els horaris, etc.). 

 

Cal indicar que l’augment poblacional previst també permetrà 

augmentar el nombre de viatges, i per tant, disposar d’una escala 

suficient que permeti augmentar la freqüència del transport públic. 
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4.6. XARXA BÀSICA D’ITINERARIS PRINCIPALS 
DE VEHICLES 
 
Tal i com s’ha indicat anteriorment,  s’estableix una classif icació 

viària d’acord amb les característiques morfològiques, de 

funcionalitat i  d’hàbits d’uti l i tzació en: 

- Xarxa bàsica (Accessos, vies interurbanes i vies urbanes) 

- Xarxa no bàsica (vies d’estar) 

 

Xarxa bàsica 

Accessos i vies interurbanes  

Les vies interurbanes són les que connecten Santa Maria de Corcó 

amb la resta de municipis.  

 

Aquesta funció, en el municipi de Santa Maria de Corcó la 

realitzen principalment la C-153, la BV-5207 i la B-522. Cal tenir 

en compte que aquestes carreteres també connecten els tres 

nuclis de població del municipi. 

 

Pel que fa als accessos, són els que connecten el nucli urbà amb 

els polígons i les urbanitzacions externes al nucli urbà o bé amb 

les vies interurbanes.  

 

En el cas de Santa Maria de Corcó, aquestes vies es conformen a 

partir també de la C-153 i la B-522. Al nucli de l ’Esquirol hi ha dos 

accessos que surten de la C-153 i van a parar a les noves rondes. 

A Cantonigròs hi ha un accés que també connecta la C-153 amb la 

ronda de l ’oest. Finalment, al nucli de Sant Martí Sescorts hi ha 

dos accessos, un que connecta la B-522 amb el nou polígon 

industrial i  l ’altre que la connecta amb la nova urbanització. 
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Vies urbanes 
Són aquelles vies que connecten els diferents sectors de la 

població amb els accessos i vies interurbanes, per tant són les 

vies on els vehicles tenen prioritat i  on l ’espai destinat a cadascun 

dels modes ha d’estar clarament segregat. Les vies de passar 

proposades per Santa Maria de Corcó, a més d’algun carrer ja 

existent, són les noves vies de ronda previstes al voltant dels 

nuclis urbans de Santa Maria de Corcó i Cantonigròs, que 

connecten la població amb la C-153 i la BV-5207, que alhora 

connecten el municipi amb les diferents destinacions. En el cas del 

nucli de Sant Martí Sescorts només hi hauria vies de passar al nou 

sector industrial. 

 

Xarxa no bàsica 

Vies d’estar 

La resta de vies dels nuclis que no queden incloses en les 

anteriors configuren la xarxa de vies d’estar. En funció de la seva 

morfologia esdevindran de prioritat per a vianants o zones 30. 

 

Al plànol núm.8 s’exposa la xarxa bàsica de vehicles definida. 
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4.7. DIRECTRIUS EN L’ESTACIONAMENT 
 

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa Maria de Corcó 

no contempla l ’estacionament al sistema viari,  però el planejament 

de desenvolupament del Pla General ha de contemplar totes 

aquelles dotacions necessàries d’estacionament en funció de la 

mobil i tat generada per cadascuna de les activitats previstes. 

 

Els desenvolupaments han de contemplar les dotacions 

d’aparcament que contempla el Decret 344/2006 de 19 de 

setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobil itat 

generada:  

 

Aparcament de bicicletes 

S’estableixen les següents reserves mínimes d’aparcament de 

bicicletes situats fora de la via pública en funció de les activitats i 

usos del sòl l levat d’aquells supòsits en què es justif iqui l ’adopció 

de valors inferiors: 

 
Reserves d’aparcament per a bicicletes  
TIPOLOGIA RATIO  

2 places/habitatge Ús d’habitatge:               màxim de 
  2 places/100 m2 sostre o fracció 

Ús comercial  1 plaça/100 m2 sostre o fracció 

Ús d’of icines 1 plaça/100 m2 sostre o fracció 

Ús industr ial  1 plaça/100 m2 sostre o fracció 

Equipaments docents 5 places /100 m2 sostre o fracció 

Equipaments esport ius, culturals i  
recreatius 

5 places/100 places d’aforament 
de l ’equipament 

Altres equipaments públ ics 1 plaça/100 m2 sostre o fracció 

Zones verdes 1 plaça/100 m2 sòl 
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Franja costanera 1 plaça/10 ml de plat ja 

Estacions de ferrocarr i l  1 plaça/ 30 places ofertes de 
circulació 

Estacions d’autobusos interurbans 0,5 places/30 places ofertes de 
circulació 

 

Aparcament de vehicles 

S’estableixen les següents reserves mínimes d’aparcament de 

vehicles situats fora de la via pública. 

 
Places mínimes d’aparcament  

 Turismes Motocicletes 
  (places mín. 4,75 x 2,4 

m) 
(places mín. 2,20 x 1,00 
m) 

màx. d'1 plaça/habitatge màx. de 0,5 
places/habitatge 

Ús d’habitatge 
 

1 plaça /100m2 
sostre o fracció 

1 plaça /200 m2 
sostre o fracció 

5 places/30 places 5 places/30 places  Estacions de 
ferrocarri l  i  
autobusos  Ofertes de circulació Ofertes de circulació 

 

Càrrega i descàrrega 

El decret estableix la següent dotació mínima: 

 

- Els locals comercials han de destinar per a magatzem un mínim 

d’un 10% del sostre, a l ' interior de l ’edif ici o a terrenys edif icables 

del mateix solar, l levat que es tracti d’activitats comercials que per 

les seves característiques especials, justif iquin adequadament la 

manca de necessitat de magatzem per als seus productes. 
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- Als projectes de grans o mitjans establiments comercials 

d’establiments comercials s’ha de tenir en compte que: 

 

•  Han de disposar d’un moll o d’un espai mínim de 3 x 8 

metres de càrrega integrat a la instal· lació o situat a terrenys 

edif icables del mateix solar, en cas de superfície de venda 

superior a 1.300 m2.  

 

•  A partir d’aquesta superfície, pels següents 5.000 m2 de 

superfície de venda, han de disposar d’un altre moll 

addicional de les mateixes característiques i un altre més per 

cada un dels següents 10.000 m2. 

 

- S’han de contemplar les següents reserves de places de 3 x 8 

metres a la xarxa viària per a càrrega i descàrrega de 

mercaderies: 

 

•  Ús comercial: 1 plaça per cada 1.000 m2 de superfície de 

venda o 1 plaça per cada 8 establiments. 

 

•  Ús d’oficines: 1 plaça per cada 2.000 m2 de sostre. 
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4.8. MESURES DE PACIFICACIÓ DE TRÀNSIT 
 

A més de les actuacions anteriors, a continuació es plantegen una 

sèrie de directrius5 relatives a l ’esquema i disseny viari, a tenir en 

compte en el desenvolupament, tant dels plans parcials com de 

renovació urbana del sòl ja consolidat: 

 

- Convertir en sentit únic la majoria de carrers no 
considerats dins de la xarxa bàsica de vehicles.  El sentit  

únic,  des de la perspectiva de la seguretat viària, és més 

adient que el doble sentit, principalment a les vies locals.  Els 

sentits únics provoquen una disminució dels punts de confl icte 

en les interseccions. A partir d’aquestes consideracions es 

planteja a mig termini la conversió en sentit únic de la majoria 

de carrers de la població. Aquesta actuació també permet 

guanyar espai pel vianant i per l ’aparcament. 

 
Punts de conflicte en encreuaments de doble o sentit  únic 

 
 

- Establir mesures de pacificació per tal d’evitar un excés de 
velocitat . L’objectiu és que no hi hagi un tram superior als 250 

metres en el cas de la xarxa bàsica i 150  metres en el cas de 

les vies locals sense un element l imitador de velocitat. La 
                                            
5 D i rec t r i us  recomanades  pe r  l a  Fundac ió  RACC basades  en  es tud is  p rev is .  
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implantació de l ’element reductor més adient necessitarà d’un 

estudi de detall.  Per a regular les interseccions de dues vies de 

passar, principalment si són de doble sentit de circulació, la 

rotonda constitueix l ’element més adient. A les vies locals o 

altres t ipus d’interseccions es podrien plantejar altres elements 

l imitadors, tal i com es mostra al quadre següent:  

 

+

2.Sentits de circulació
concurrents

- Zones 30 excessivament amplies que poden fer 
extremadament complex l’accés al seu interior

- Altres problemes d’accessibilitat (carrers sense sortida, 
accés a espais específics com pàrkings, pas de transport 
públic, etc.)

QUAN ES DESACONSELLA

4. Desviació de l’eix de la 
trajectòria
4.1. Amb aparcament
4.2. Amb mobiliari urbà

4.1. Inexistència d’aparcament o poc utilitzat

4.2. Una aplicació generalitzada exigeix una important 
actuació urbanística amb un cost elevat

5. Elevacions de la calçada (*)
5.1. Pas de vianants elevat 
5.2. Cruïlla sobreelevada
5.3. Coixí Berlinès

5.1. i 5.2. Quan el transport públic/vehicles pesats passen 
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4.9. PROPOSTA DE FINANÇAMENT 
 

Pel què fa als temes de finançament aquests hauran de 

determinar-se en el moment d’execució dels plans parcials. El 

f inançament de les infraestructures seran costejats pels promotors 

de cada un dels sectors. A continuació es recullen els articles del 

Decret 344/2006, en matèria de finançament: 

 

19.1.  L’estudi d’avaluació de la mobil i tat generada ha 

d’incorporar una proposta de finançament dels diferents 

costos generats per l ' increment de mobil i tat degut a la 

nova actuació i establir la obligació de les persones 

propietàries, en els termes fixats per la legislació 

urbanística, de costejar i ,  si escau, executar la 

urbanització, així com les infraestructures de connexió 

amb les principals xarxes de vianants, de bicicletes, de 

circulació de vehicles i de transport públic o el 

reforçament d’aquestes, quan sigui necessari com a 

conseqüència de la magnitud de l ’actuació. 

 

19.2.  “L’estudi d’avaluació de la mobil i tat generada 

també ha d’incorporar l ’obligació de les persones 

propietàries de participar en els costos d’implantació de 

l ' increment de serveis de transport públic mitjançant 

l ’actualització a 10 anys del dèficit d’explotació del 

servei de transport públic de superfície en proporció a 

l ' increment del nombre de línies o perl longament de les 

existents, amb els paràmetres de càlcul indicats a 

l ’annex 4 d’aquest Decret. Les administracions han de 

vetl lar perquè aquest f inançament es destini a les 
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administracions competents en matèria de transport 

segons l ’àmbit territorial. 

 

19.3.  “L’estudi d’avaluació de la mobil i tat generada ha 

d’incorporar l ’obligació de les persones promotores 

d’una implantació singular d’assumir, en els termes 

fixats per la legislació urbanística, i  a més de l 'expressat 

a l ’art icle 19.2 d’aquest Decret, el cost de la 

urbanització de la perl longació de la xarxa de vehicles, 

la xarxa d’it ineraris principals per a vianants, la xarxa 

d’it ineraris de transport col· lectiu de superfície i la 

d’ i t ineraris per a bicicletes des d'on estiguin 

urbanitzades fins a la implantació singular. Com a mínim 

s’ha de garantir la continuïtat de totes les xarxes f ins els 

accessos als sistemes de transport d’ infraestructura f ixa 

i f ins al centre del nucli urbà. 

 

19.4.  L’estudi d’avaluació de la mobil i tat generada ha 

d’incorporar la previsió que, en el cas que per satisfer el 

requeriment de distància màxima a l ’accés d’una 

infraestructura f ixa de transport col· lectiu calgui la 

construcció d’una nova estació, el cost de l ’obra civi l i  

de l ’arranjament dels accessos amb l ’accessibil i tat per a 

persones amb mobil i tat reduïda anirà a càrrec de les 

persones promotores de la implantació singular, en els 

termes previstos per la legislació urbanística.” 

 

És d’especial atenció incidir que el f inançament no només serà de 

les obres a realitzar en el propi sector sinó també d’aquelles 

infraestructures necessàries per connectar el sector amb la xarxa 

bàsica dels diferents modes de transport (vianants, bicicletes i 

vehicles).  
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Per a determinar l ’ impacte del nou creixement sobre la xarxa 

d’infraestructures, en primer l loc, s’ha procedit a determinar el 

nombre de vehicles que generarà el nou creixement. En concret,  

per a determinar el nombre de vehicles diaris s’ha considerat una 

ocupació mitjana d’1,22 persones/vehicle6. D’aquesta forma, el nou 

creixement generaria un augment de 25.536  vehicles/dia  si 

considerem el manteniment de les pautes actuals de mobil i tat i  de 

16.629 vehicles/dia en un escenari més sostenible. 

 
NOMBRE DE VEHICLES/DIA I SENTIT

Interns zona Interns/Externs Total
Tendència actual 1.938 23.597 25.536
Tendència sostenible 759 15.870 16.629  

Figura 16: Nombre de vehicles/dia i sentit  

 

En definit iva, la demanda generada se situarà entre 19.900 i 

30.600 vehicles/dia. La distribució d’aquests viatges entre els 

diferents accessos, s’ha realitzat tenint en compte les pautes 

actuals de mobil i tat. D’altra banda, pel que respecta a la oferta 

viària s’ha considerat una capacitat màxima de 15.000 vehicles/dia 

i sentit, a les vies d’accés i de ronda. Es considera només un únic 

carri l  de circulació per sentit. 

 

De la comparació entre el nombre de viatges previst i la capacitat 

viària es desprenen les següents conclusions, tenint el compte els 

tres nuclis de població: 

 

                                            
6 M i t j ana  de  Ca ta lunya ,  “Enques ta  de  Mob i l i t a t  Cuo t id iana  de  Ca ta lunya  2006”  ATM i  
Depar tament  de  Po l í t i ca  Ter r i t o r i a l  i  Obres  Púb l iques ,  Genera l i t a t  de  Cata lunya .  
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- Xarxa viària interna.  Les vies de ronda previstes a Santa 

Maria de Corcó i a Cantonigròs, fan que es disposi d’una 

capacitat suficient per absorbir el trànsit intern. A més, cal 

tenir en compte que cada desenvolupament d’un nou sector 

va associat a un desenvolupament de la xarxa viària 

corresponent, permetent disposar d’una capacitat suficient 

en les relacions internes del municipi.  

 

- Accessos .  Des de la ronda de Santa Maria surten dos 

accessos, de la ronda de Cantonigròs en surt un, i  a Sant 

Martí Sescorts des de la B-522 en surten dos accessos per 

connectar amb el polígon industrial i amb la nova 

urbanització. Per tant, la capacitat potencial d’accés al 

municipi es situa en 75.000 vehicles/dia, per sobre del 

trànsit intern-extern previst.  
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ANNEX 1 
 

AFORAMENTS 
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ANNEX 2 
 

HORARIS DE TRANSPORT PÚBLIC 
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