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1. Introducció 

1.1. Justificació 

Per l'obligatorietat de la "Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat" els ajuntaments que hagin de 
prestar el servei de transport col·lectiu urbà de viatgers han d'elaborar i aprovar els plans de 
mobilitat urbana. D’altra banda, existeixen municipis (com és el cas de Sant Julià de Vilatorta) 
que tot i no estar obligats a redactar plans de mobilitat urbana necessiten un estudi per tal de 
reordenar i planificar la mobilitat al seu municipi. Paral·lelament, el Decret 344/2006, de 19 de 
setembre, de regulació d’estudis d’avaluació de mobilitat generada, especifica que “els estudis 
d’avaluació de la mobilitat generada s’han d’incloure, com a document independent, en el 
planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions...”. 

Així, per tal de poder aconseguir un planejament molt més coherent en el desenvolupament del 
municipi, així com molt més efectiu pel que fa a la seva execució, la Diputació de Barcelona 
ofereix el recolzament tècnic i econòmic per a la redacció conjunta d’un estudi de mobilitat i de 
l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada del POUM Sant Julià de Vilatorta, amb l’objectiu de 
facilitar al màxim la integració entre el planejament urbanístic i la mobilitat.  

Per tal de complir amb aquest objectiu es presenta el següent document, el qual s’estructura en 
els següents apartats:  

� Un primer bloc on es descriu la situació actual de la mobilitat de Sant Julià de Vilatorta, el 
qual inclou un apartat introductori d’anàlisi territorial i socioeconòmic (apartat 2 del 
document), un d’anàlisi de l’oferta on es descriuen les xarxes i serveis utilitzats per als 
desplaçaments (apartat 3) i un tercer apartat d’anàlisi de la demanda on s’aproximen els 
desplaçaments de les persones, és a dir l’ús d’aquestes infraestructures (apartat 4).  

� Un segon bloc on es caracteritza el sistema de mobilitat actual i futur (apartat 5), tenint en 
compte el desenvolupament dels diferents sectors previstos al POUM de Sant Julià de 
Vilatorta. 

� Un tercer bloc de diagnosi de la mobilitat actual i prevista (apartat 6).  

� Un quart bloc on es defineixen els objectius de la mobilitat futura del municipi (apartat 7) 
així com les propostes d’actuació on es definiran les diferents xarxes implicades en la 
mobilitat del municipi (apartat 8) i un apartat on es defineixen els indicadors de seguiment 
dels objectius fixats en el programa d’actuacions (apartat 9).  

� Finalment, el darrer apartat del document mostra tota la informació annexa generada. 
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1.2. Antecedents 

Fins al moment, Sant Julià de Vilatorta no ha realitzat actuacions de planificació i gestió de la 
mobilitat més enllà de les derivades del planejament i actuacions puntuals en diferents punts del 
municipi (implantació de plataformes elevades a l’entorn de l’escola, mesures puntuals de 
pacificació del trànsit rodat o actuacions de gestió del trànsit en determinades cruïlles del 
municipi). Tampoc no hi ha hagut cap instrument formal de gestió, planificació i participació 
ciutadana relacionat amb l’àmbit de la mobilitat, com poden ser pactes, taules o consells de 
mobilitat. 
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1.3. Objecte 

Partint dels criteris que fixa  la Llei 9/2003, del 13 de juny, de la mobilitat, així com les Directrius 
Nacionals de Mobilitat que la desenvolupen, els objectius que es fixen en el present estudi són 
els següents: 

� Caracteritzar el sistema de mobilitat existent en l’actualitat a Sant Julià de Vilatorta.  

� Realitzar una diagnosi tècnica del sistema, on es posin de manifest els seus punts forts i 
febles. 

� Caracteritzar el sistema de mobilitat futur, especialment a les noves àrees de 
creixement previstes en el POUM. 

� Proposar mesures per tal de potenciar la mobilitat sostenible i segura i complir 
amb la legislació vigent en matèria de mobilitat.  

� Formular un programa d’actuacions amb les fases d’implementació i els costos. 

� Calcular els indicadors actuals i objectius per tal d’avaluar el grau d’aplicació de les 
propostes. 
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1.4. Metodologia de redacció: fases 
La redacció del present estudi,s’ha estructurat en les següents fases de treball:  

 

FASE 1: Recollida d’informació. Definició i execuci ó del treball de camp. 

Recerca d’informació sobre la documentació existent al municipi (documental i cartogràfica) i 
definició i execució del treball de camp previst.  

 

FASE 2: Anàlisi de l’oferta existent 

El treball de camp i l’anàlisi de la cartografia del POUM ha permès la caracterització de l’oferta 
existent. 

 

FASE 3: Anàlisi de la demanda  

La consulta d’informació de les fonts oficials (EMO i EMQ), entrevistes a l’empresa 
concessionària del transport col·lectiu i treball de camp s’ha descrit la demanda de mobilitat del 
municipi.  

 

FASE 4: Caracterització del sistema de mobilitat 

Partint de la informació de les fases 2 i 3, i incorporant els sectors de desenvolupament i plans 
que s’inclouen al POUM, s’ha caracteritzat el sistema de mobilitat actual i futur.  

 

FASE 5: Diagnosi de la situació actual i futura 

Partint de la informació de les fases anteriors, s’ha elaborat la diagnosi de la mobilitat actual 
destacant els punts forts i febles, així com les tendències futures.  

 

FASE 6: Definició d’Objectius 

S’han fixat els objectius que emmarquen l’estudi i fonamentalment les propostes d’actuació que 
se’n deriven. 

  

FASE 7: Propostes d’actuació, programa i Indicadors  finals 

Definició jerarquitzada de les actuacions de l’estudi de mobilitat de Sant Julià de Vilatorta, 
indicant quines actuacions es troben subjectes al desenvolupament del POUM i quines no.  

 

FASE 8: Tràmits i modificacions 

Aprovació del document per ple municipal i tramitació de l’estudi com a documentació annexa al 
POUM de Sant Julià de Vilatorta.  
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2. Anàlisi territorial i socioeconòmic 

2.1. Situació geogràfica i territorial 

Sant Julià de Vilatorta està situat al centre de la comarca d’Osona, molt proper a Vic. El municipi 
té dos nuclis –Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons- que formen una sola entitat municipal des de 
l’any 1945, amb una superfície total de 15,9 km2. El terme municipal limita al nord amb 
Folgueroles, a l’est amb Sant Sadurní d’Osormort, al sud amb Viladrau, i Taradell, i per l’oest 
amb Santa Eugènia de Berga i Calldetenes (vegeu Figura 2.1 i en més detall al Plànol 1-1).  

 

Figura 2.1. Mapa de situació del municipi de Sant J ulià de Vilatorta 
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 Sant Julià de Vilatorta està format d’una sola secció censal, però compta amb dos nuclis: Sant 
Julià de Vilatorta i Vilalleons. Així mateix, existeix una divisió en 8 barris encara que aquests no 
estiguin precisament delimitats (vegeu a la Figura 2.2 i al Plànol 1-2 d’aquest document): 

� El barri Centre s’assimila al casc antic i els seus voltants. 

� El barri de l’Albareda està situat al nord del Centre a l’oest del carrer del mateix nom. 

� El barri del Puig és la zona residencial situada entre el casc antic i el polígon industrial, a 
prop del castell del mateix nom. 

� El barri de la Font d’En Pep està situat al llarg del passeig del Torrent. 

� El barri de la Font d’En Titus està situat a l’oest del municipi, al llarg de l’avinguda de 
Montserrat. 

� El barri de Pleuna – Les Pedreres és la zona residencial situada al nord del municipi que 
s’estén fins la frontera amb Folgueroles. 

� El polígon industrial de La Quintana està situat al sud del casc antic, i s’hi accedeix per la 
carretera de Vilalleons. 

� El nucli de Vilalleons, situat a uns 4 km al sud del casc antic de Sant Julià de Vilatorta. 
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Font d’en Pep 

Font d’en Titus  

Pleuna – Les Pedreres 

L’Albareda  
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Polígon industrial  

Figura 2.2. Barris de Sant Julià de Vilatorta 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: lavola, a partir d’ICC, Topogràfic 1/5000 i Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
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No obstant això, si s’efectua una zonificació del sòl urbanitzat de Sant Julià de Vilatorta segons 
els usos existents i la seva morfologia urbana, es poden distingir 6 sectors diferenciats (vegeu-
los al Plànol 1.2). Aquesta zonificació ha servit d’esquelet per a l’anàlisi de les característiques 
de les xarxes de mobilitat que es presenten en el capítol 3 d’aquest document. 

� Casc antic (9,7 ha1): Es caracteritza per la seva alta compacitat, la qual implica una densitat 
de població alta, però amb un espai viari escàs. Des del punt de vista de l’ús del sòl, aquesta 
zona es caracteritza per la barreja d’usos residencials i  terciaris. 

� Zona residencial de nova edificació (3,5 ha): Situada al sud-est del casc antic. És una zona 
amb façanes continues que formen carrers, amb una barreja d’habitatges unifamiliars i 
plurifamiliars. La densitat de població és mitjana i l’ús predominant (quasi exclusiu) és el 
residencial. 

� Zona residencial de densitat mitjana (10,9 ha): Situada al nord-est del casc antic, formada per 
habitatge unifamiliar aïllat. Es diferencia de la resta de creixements residencials situats a 
l’oest del municipi per una major compacitat i un menor aïllament del centre. 

� Zona residencial de baixa densitat (54,6 ha): Zona que s’estén des del casc antic fins els 
límits nord-oest del municipi, configurat per cases unifamiliars aïllades, de molt baixa densitat i 
un cert aïllament del centre del municipi. No hi ha barreja d’usos excepte a l’avinguda Jaume 
Balmes on hi resta alguna activitat industrial residual. 

� Zona residencial aïllada del Puig (3,5 ha): Situada entre el polígon industrial i el casc antic, 
compta amb cases unifamiliars envoltades de jardins, que resten aïllades de la resta del teixit 
urbà. 

� Zona industrial La Quintana (8,1 ha): Situada al sud-oest del municipi. És un polígon recent 
que encara està creixent. Està aïllat de la resta del municipi, tot i que se situa en una zona 
molt propera al centre.  

A 4 km al sud del nucli de Sant Julià de Vilatorta es troba el nucli de Vilalleons. És un conjunt 
compacte de cases unifamiliars travessat per la “carretera de Vilalleons” (BV-5202). Des del punt 
de vista de l’ús, és exclusivament residencial. 

 

 

                                                

1 Aquest càlcul de superfície només inclou les illes urbanitzades, és a dir que no té en compte ni l’espai 
vial, ni l’espai no urbanitzat. Correspon als polígons representats al Plànol 1.2. 
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2.2. Infraestructures previstes 

Les principals infraestructures viàries i ferroviàries amb incidència a Osona, venen definides en 
el Pla d’infraestructures i Transports de Catalunya (PITC) 2006-2026 i pel Pla Territorial de les 
Comarques Centrals (PTCC) i es presenten a continuació.  

El PITC preveu les següents infraestructures que afecten a Vic, però també a la resta de 
municipis de la comarca: 

� Eix transversal ferroviari. Línia destinada a trànsit mixt, i que ha d'unir les principals capitals 
de la Catalunya central, des de Lleida fins a Girona, amb prestacions d'alta velocitat. Té un 
cost estimat de 5.515 M€ i es preveu executar-lo entre el 2016 – 2026.  

� Desdoblament de la via de ferrocarril entre Montcada i Ripoll. Aquesta actuació inclourà 
mesures d'integració urbana de la línia ferroviària al pas pels nuclis urbans. Abans de l’any 
2010 es preveu fer l’estudi de viabilitat del desdoblament La Garriga – Vic (amb un cost 
estimat de 285 M€), i posteriorment es preveu fer el tram entre Vic i Ripoll (amb un cost 
estimat de 125 M€).  

� Millora de la línia de ferrocarril de Vic a Puigcerdà. Aquesta actuació té un cost d’uns 82 M€.  

� Desdoblament de l’eix transversal (C-25) entre les Oluges i Riudellots de la Selva. Aquesta 
actuació té un cost estimat de 750 M€. 

� Desdoblament de la carretera C-17 entre Vic i Ripoll. Aquesta actuació té un cost aproximat 
de 270 M€, i es preveu executar-lo abans de 2016. 

� Millora de la carretera C-154 entre Vic i Gironella. Té un cost estimat de 120 M€.  

� Ronda Nord de Vic. Desdoblament en el tram Gurb – Sant Julià de Vilatorta. Aquesta actuació 
té un cost estimat de 12 M€.  

De la seva banda el PTCC preveu les següents actuacions a la xarxa viària que afecten a Osona:  

� Vies segregades dels corredors de llarg recorregut (eixos transeuropeus i transregionals a 
escala europea, nacional i catalana). Els projectes que afecten Osona se centren en el 
desdoblament de la carretera C-17 fins a Ripoll, i la millora del tram Ripoll – Puigcerdà amb la 
construcció del túnel de Toses (entre Ribes de Freser i Fontanals de Cerdanya). 

� Vies estructuradores primàries (eixos de mitjà-llarg recorregut vertebradors del territori de 
vocació interregional o interpolaritats). A Osona es preveu la construcció de la Ronda Nord de 
Vic.  

� Vies estructuradores secundàries (eixos de mitjà i curt recorregut distribuïdors del territori de 
vocació internuclis, intermunicipal i/o de permeabilitat territorial). A Osona s’hi inclou l’eix Vic-
Olot (C-37), l’eix Vic-Santa Maria de Corcó (C-153) i el vial d’Osona entre Tona, Taradell, 
Santa Eugènia de Berga, Roda de Ter, Manlleu i Torelló (BV-5305/BV-5222/BV-5224). El tram 
sud (Tona-Santa Eugènia de Berga) és un nou tram enllaç entre N-141c, BV-5303 i C-17. El 
tram central és confon amb la Ronda Nord de Vic i el tram nord és un nou tram d’enllaç que 
transcorre a l’est de Roda de Ter i al nord de Manlleu (vegeu Figura 2.3). 
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Figura 2.3. Esquema del “Vial d’Osona” 

Font: Pla Territorial de les Comarques Centrals 
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En quant a la xarxa ferroviària, el PTCC concreta el projecte del tren transversal que ha de 
suposar una millora d’accessibilitat important per a les comarques de la Catalunya Central. El 
tren transversal comptarà amb una única estació a Vic, mitjançant l’adaptació de l’actual com a 
intercanviador amb els serveis convencionals. 

D’altra banda, la millora de la línia de Barcelona a Vic i Puigcerdà, en particular, el desdoblament 
de via fins a Ripoll, permetrà incrementar les freqüències de serveis i escurçar el temps de 
viatge. Tot plegat permetrà que dins la comarca de l’Osona, la prolongació de les Rodalies de 
Barcelona puguin configurar un Metro Regional que potenciï els desplaçaments en mode 
ferroviari entre els municipis de la Plana de Vic. En aquest sentit, el Pla proposa la creació de 
noves estacions a Gurb (per donar servei a la zona industrial), Mont-rodon/Taradell (per donar 
servei a Taradell i Sta. Eugènia de Berga), Manlleu Nord (per donar servei als nous creixements 
de Manlleu) i Torelló Sud (per donar servei als nous creixements previstos als sud de Torelló i St. 
Pere i St. Vicenç de Torelló) (vegeu la Figura 2.4 i la Figura 2.5). 

Figura 2.4. Esquema de la xarxa ferroviària previst a 

Font: Pla Territorial de les Comarques Centrals 
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Figura 2.5. Esquema del Metro Regional Osona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Pla Territorial de les Comarques Centrals 
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2.3.  Estructura social i demogràfica  

2.3.1. Evolució de la població 

Sant Julià de Vilatorta té una població de 2.933 habitants (Idescat, 2008). En els últims vint anys, 
el municipi ha presentat un creixement continu passant d’una població de 1.734 habitants l’any 
1987 a 2.933 l’any 2008, amb un creixement més accentuat des de l’any 2001 (vegeu la Figura 
2.6). Així, pel període 1987-2007, la taxa de creixement interanual és d’un 2,6%, mentre que 
entre 2001 i 2007 ha estat del 3,6%, valor força superior a la mitjana comarcal (Taula 2-1). 

 

Figura 2.6. Evolució de la població de Sant Julià d e Vilatorta (1987-2007) 
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Font: Idescat 

 

Taula 2-1. Taxes de creixement de la població  (198 7-2007) 

Indicador St Julià de Vilatorta Osona 

Taxa de creixement 1987-2007 66,5% 27,3% 

Taxa de creixement interanual 1987-2007 2,6% 1,2% 

Taxa de creixement interanual 2001-2007 3,6% 2,2% 

Font: Idescat 

 

Aquest creixement demogràfic s’ha degut fonamentalment al component migratori més que a un 
creixement natural (vegeu la Taula 2-2). En el període 2001-2006, el saldo migratori mitjà és de 
65 individus/any mentre que el saldo natural mitjà és de 14 individus/any.  



 

 

 Estudi de mobilitat i d’avaluació de la mobilitat g enerada de Sant Julià de Vilatorta 22 

Dins del saldo migratori intern (dins l’Estat espanyol) destaquen sobretot els moviments 
migratoris dins la pròpia comarca (principalment amb Vic), els quals representen entre el 60 i el 
80% del total de migracions internes. Les relacions amb la resta de la província de Barcelona 
representen també una part significativa del total, entre el 10 i el 30% segons els anys, mentre 
que les relacions migratòries amb la resta de Catalunya i la resta de l’Estat són poc rellevants 
(menys d’un 10% del total). 

 

Taula 2-2. Evolució de la població, moviment natura l i migracions de St. Julià de Vilatorta  

Any Població Creixement anual  Moviment 
natural 

Saldo migratori 
intern 

2006 2.809 80 36 43  

2005 2.729 107 9 56  

2004 2.622 29 14 77  

2003 2.593 120 8 42  

2002 2.473 134 18 71  

2001 2.339 70 -1 102  

2000 2.269 66 6 40  

1999 2.203 62 5 52  

1998 2.141 39 12 61  

1997 2.102 39 8 50  

1996 2.063 59 9 nd 

1995 2.004 22 -1 9  

1994 1.982 31 5 20  

1993 1.951 2 10 18  

1992 1.949 15 6 -11  

1991 1.934 103 7 nd 

1990 1.831 71 1 24  

1989 1.760 38 9 41  

1988 1.722 -12 3 21  

1987 1.734 - 1 nd 

Font: Idescat 

 

En relació a les migracions externes, no es disposa del mateix grau de detall en la informació, no 
obstant això també s’observen fluxos migratoris positius en els darrers 10 anys. Així mentre que 
el percentatge de població resident nascuda a fora de l’Estat Espanyol era del 1,0% a l’any 2000, 
aquest percentatge s’havia incrementat fins al 2,7% al 2004 i al 3,7% a l’any 2008. En relació a la 
població immigrada actual, no s’observen diferències massa significatives per sexes (51 dones i 
55 homes), amb una estructura per edats més jove que la resta de la població resident (més del 
60% té menys de 40 anys), i segons el continent hi predomina la població nascuda a l’Àfrica i  
Amèrica del Sud. 
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2.3.2. Estructura de la població 

La població de Sant Julià de Vilatorta és sensiblement més jove que la mitjana comarcal (vegeu 
la Figura 2.7) ja que: 

� la població de 0 a 19 anys té un pes major a Sant Julià que a la comarca d’Osona; 

� la població de 20 a 29 anys té un menor pes a Sant Julià que a d’Osona; 

� la població de 30 a 59 anys és similar, però lleugerament superior a Sant Julià; 

� la població de més de 60 anys té un pes menor a Sant Julià de Vilatorta en comparació amb 
la comarca d’Osona. 

 

Figura 2.7. Comparació de la piràmide d’edat de San t Julià de Vilatorta i d’Osona (2007) 
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Font: Idescat 

 

La Taula 2-3 i la Figura 2.8 mostren l’evolució de l’estructura de la població del municipi des de 
l’any 1987. S’observa un punt d’inflexió l’any 1996 en què la població jove -que estava decreixent 
des del 1986- comença a créixer, mentre que el percentatge de població gran, que estava 
guanyant pes relatiu des del 1986, comença a perdre’n. 

Així, tant l’índex d’envelliment (ràtio entre la població major de  65 anys i la població menor de 15 
anys), com l’índex de dependència (ràtio entre la població “dependent”, amb menys de 15 anys o 
més de 65 anys respecta al total) reflecteixen aquest canvi de tendència (Taula 2-3). 
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Taula 2-3. Evolució de l’estructura de la població de Sant Julià de Vilatorta (1986-2007) 

Paràmetre  1986 1991 1996 2001 2007 

Població de 0 a 14 anys 408 (10,8%) 394 (12,5%) 330 (14,2%) 414 (14,7%) 527 (13,6%) 

Població de 15 a 64 anys 1126 1298 1441 1646 1966 

Població de més de 65 anys 186 (23,7%) 242 (20,4%) 292 (16,0%) 354 (17,1%) 394 (18,3%) 

Índex d'envelliment 45,6% 61,4% 88,5% 85,5% 74,8% 

Índex de dependència 52,8% 49,0% 43,2% 46,7% 46,8% 

Font: Idescat 

 

Figura 2.8. Evolució de l’índex d’envelliment a San t Julià de Vilatorta (1986-2007) 
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Font: Idescat 
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2.3.3. Persones amb discapacitat 

A l’any 2007 vivien a Sant Julià de Vilatorta 87 persones amb reconeixement legal de disminució, 
la qual cosa representa el 3% de la població resident al municipi. Aquest percentatge és inferior 
al del conjunt de Catalunya (5,3%) i al d’Osona (4,1%). Tot i així, en els darrers anys s’ha 
registrat un augment del nombre de persones amb reconeixement legal de disminució, degut 
sobretot a l’increment del nombre de persones grans amb disminució (vegeu la Taula 2-4).   

 

Taula 2-4. Persones amb reconeixement legal de dism inució (1998-2007) 

Any Menys de 
4 anys 

De 5 a 
15 anys 

De 16 a 
44 anys 

De 45 a 
64 anys 

De 65 a 
74 anys 

Més de 
75 anys Total 

2007 1 4 22 25 17 18 87 

2006 1 4 24 23 18 19 89 

2005 0 4 23 24 17 15 83 

2004 0 3 24 23 13 14 77 

2003 0 3 23 20 14 10 70 

2002 0 4 21 18 9 10 62 

2001 0 4 20 19 7 6 56 

2000 0 4 19 18 5 6 52 

1999 1 3 17 17 4 6 48 

1998 0 3 16 12 5 5 41 

 

Font: Idescat 
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2.3.4. Habitatge 

L’any 2001, a Sant Julià de Vilatorta hi havia 808 habitatges principals (o llars), amb una mitjana 
de 3,0 persones per llar. En els darrers anys s’ha incrementat el nombre de llars a l’hora que ha 
decrescut el nombre mitjà de persones per llar. Aquesta tendència és comuna a la comarca 
d’Osona i a Catalunya, tot i així el nombre mitjà de persones per llar és lleugerament superior en 
el cas de Sant Julià de Vilatorta (vegeu la Taula 2-5). Aquesta tendència queda reflectida en 
l’important creixement del nombre de llars unipersonals (entre 1991 i l’any 2001 aquest tipus de 
llar ha crescut un 170%) (vegeu la Taula 2-6).  

 

Taula 2-5. Evolució de les llars a Sant Julià de Vi latorta, Osona i Catalunya (1991-2001) 

Any Nre. de 
llars 

Nombre mitjà de persones per llar 

Sant Julià de V.  Osona Catalunya 

2001 808 3,0 2,9 2,7 
1996 647 3,2 3,0 2,9 
1991 539 3,4 3,2 3,1 

Font: Idescat 

 

Taula 2-6. Evolució del tipus de llar a Sant Julià de Vilatorta (1991-2001) 

Any 
Tipus de llar (nombre de persones) 

1 2 3 4 5 6 > 6 Total 
2001 127 204 175 198 77 14 13 808 

1996 75 155 148 166 66 23 14 647 

1991 47 133 119 130 62 35 13 539 

Evolució 1991-2001 170,2% 53,4% 47,1% 52,3% 24,2% -60,0% 0,0% 49,9% 

Font: Idescat 

 

Quant a la tipologia d’habitatges, la Taula 2-7 mostra un increment del percentatge d’habitatge 
principal en els darrers anys, un descens de les segones residències i un lleuger increment de 
l’habitatge buit.  

Taula 2-7. Evolució de la tipologia d’habitatges (1 991-2001) 

 Any   
Habitatges principals Habitatges no principals 

Convencionals  Allotjaments  Secundaris  Vacants i altres Total 
2001 808 0 112 153 1.073 

1991 539 0 214 130 883 

Taxa 1991-2001 49,9% - -47,7% 17,7% 21,5% 

Font: Idescat 
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2.4. Estructura econòmica  

2.4.1. Població activa 

L’any 2001, la població activa de Sant Julià de Vilatorta era 1.299 persones, de les quals el 
94,8% (1.231 persones) eren ocupats, amb una taxa d’activitat del 65,7% i una taxa d’ocupació 
del 62,3% (vegeu la Taula 2.8). Ambdues taxes són notablement superiors a les del conjunt 
d’Osona i Catalunya (vegeu la Taula 2-9). 

 

Taula 2-8. Situació laboral de la població de Sant Julià de Vilatorta (2001) 

  Nre. % població total % població > 16 anys  

 Total actius 1.299 53,8% 65,7% 

Ocupats 1.231 51,0% 62,3% 

Busquen 1a ocupació 7 0,3% 0,4% 

Desocupats 61 2,5% 3,1% 

Total no actius  1.115 46,2% 56,4% 

Jubilats/pensionistes 351 14,5% 17,8% 

Discapacitats permanents 38 1,6% 1,9% 

Estudiants i escolars 543 22,5% 27,5% 

Feines de la llar 136 5,6% 6,9% 

Altres situacions 47 1,9% 2,4% 

Població >16 anys  1.976 - 100,0% 

Total població  2.414 100,0% - 

Font: Idescat 

 

Taula 2-9. Comparació de les taxes d’activitat i d’ ocupació (2001) 

Àmbit  Taxa d'ocupació Taxa d'activitat 

Sant Julià de Vilatorta 62,3% 65,7% 

Osona 56,3% 60,7% 

Catalunya 52,4% 58,4% 

Font: Idescat 

 

Pel que fa l’atur registrat, la Figura 2.9 mostra l’evolució del nombre d’aturats de Sant Julià de 
Vilatorta en els darrers 20 anys, el qual oscil·la entre 40 i 90 persones, si bé cal destacar la 
lleugera tendència creixent detectada en els darrers 8 anys (si bé també ha crescut la població 
activa). 
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Figura 2.9. Atur registrat a Sant Julià de Vilatort a (1987-2007) 
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Font: Idescat 

 

El perfil tipus de l’aturat és el d’una persona major de 55 anys (aproximadament el 40% dels 
aturats), amb un major percentatge de dones que d’homes, i per sectors d’activitat amb un pes 
important del sector secundari. 
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2.4.2. Distribució de la població ocupada per secto rs 

Pel que fa a l’estructura sectorial de la població ocupada resident a Sant Julià de Vilatorta la 
Figura 2.10 mostra com: 

� La tendència a la terciarització és més forta a Sant Julià de Vilatorta que al conjunt de 
Catalunya tot i que menys que a la comarca d’Osona. El sector serveis ocupa el 56,9% de la 
població activa. 

� L’agricultura perd pes (-21%), tot i que a un ritme inferior que a la comarca (-26%) i que al 
conjunt de Catalunya (-32%). 

� La indústria perd pes a mesura que el guanya el sector de la construcció. 

 

Figura 2.10. Població ocupada resident per grans se ctors d’activitat i evolució entre els 
anys 1991 i 2001  
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Àmbit Agricultura Indústria Construcció Serveis Tot al 

Sant Julià de Vilatorta -21,3% -33,0% 33,7% 26,2% 49,8% 

Osona -25,8% -27,9% 40,0% 33,6% 23,0% 

Catalunya -32,4% -30,2% 26,8% 19,2% 24,8% 

Font: Idescat 

 

El nombre d’afiliats a la Seguretat Social de les activitats i autònoms del municipi, mostren com 
tant l’estructura sectorial com la seva evolució són comparables amb la que s’acaba de detallar: 
des del 2005 creix el nombre de llocs de treball, especialment al sector serveis. 
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Figura 2.11. Nombre d’afiliats a la seguretat socia l de Sant Julià per sectors (2005-2008) 
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Font: Generalitat de Catalunya, Afiliació a la Seguretat Social 
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2.4.3. L’autocontenció i autosuficiència 

L’anàlisi de les dades de l’EMO des del punt de vista de la població ocupada resident a Sant 
Julià de Vilatorta i dels llocs de treball localitzats al municipi permet establir dos indicadors de 
dependència: l’autocontenció i l’autosuficiència. El primer indica el percentatge de treballadors 
del municipi que tenen el seu lloc de treball al propi municipi, mentre el segon indica el 
percentatge dels llocs de treball del municipi que estan ocupats per residents al municipi. En 
aquest sentit, tal com mostra la Taula 2-10 i la Figura 2.12 cal destacar que: 

� El nombre de persones ocupades residents a Sant Julià de Vilatorta creix contínuament 
passant de 822 el 1991 a 1.231 persones el 2001. 

� El nombre de llocs de treball localitzat a Sant Julià de Vilatorta creix contínuament 
passant de 373 el 1991 a 451 llocs de treball el 2001. 

� La taxa d’autocontenció i la taxa d’autosuficiència decreixen contínuament des de l’any 
1991, seguint una tendència global que s’observa en la majoria de municipis catalans. 

� L’autocontenció té valors notablement més baixos que l’autosuficiència, la qual cosa 
reflecteix una relació de dependència vers altres municipis (sobretot Vic): l’any 2001, 
només un 22,3% de la població ocupada resident a Sant Julià de Vilatorta treballa al 
municipi. 

� La taxa d’autosuficiència, que reflecteix la capacitat del municipi d’ocupar els seus llocs 
de treball per població resident, és notablement més alta, amb un 61% l’any 2001. 

 

Taula 2-10. Evolució de l’autocontenció i de l’auto suficiència a Sant Julià de Vilatorta 
(1991, 1996, 2001) 

Paràmetre 2001 1996 1991 

POR 1231 890 822 

LTL 451 427 373 

Autocontenció 22,3% 33,5% 35,3% 

Autosuficiència 61,0% 69,8% 77,7% 

POR (Població Ocupada Resident): és el total de desplaçaments interns i cap a fora. Es 
considera que un desplaçament representa una persona ocupada. 

LTL (Llocs de Treball Localitzats): és el total de desplaçaments interns i des de fora. Es 
considera que un desplaçament representa un lloc de treball. 

Autocontenció: és la ràtio entre el nombre de desplaçaments interns i la POR. 

Autosuficiència: és la ràtio entre el nombre de desplaçaments interns i els LTL. 

Font: Idescat, Enquesta de Mobilitat Obligada (1991, 1996, 2001) 
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Figura 2.12. Evolució de l’autocontenció i de l’aut osuficiència a Sant Julià de Vilatorta 
(1991, 1996, 2001) 
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Font: Idescat, Enquesta de Mobilitat Obligada (1991, 1996, 2001) 

 

Tal com mostra la Taula 2-11, l’autocontenció tendeix a decréixer més ràpid que 
l’autosuficiència. 

 

Taula 2-11. Evolució de l’autocontenció i de l’auto suficiència (1991-2001) 

Paràmetre Taxa global Taxa interanual 

Autocontenció -36,7% -4,5% 

Autosuficiència -21,6% -2,4% 

Font: Idescat, Enquesta de Mobilitat Obligada (1991, 1996, 2001) 
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2.5. Centres d’atracció i generació de viatges 

Els principals pols generadors / atractors de mobilitat de Sant Julià de Vilatorta es mostren a la 
Taula 2-12. Principals centres d’atracció / generació de viatges de Sant Julià de Vilatorta, 
indicant el tipus de centre, les seves característiques principals i una valoració de la generació de 
viatges que efectuen, mentre que al plànol 1.3 d’aquest document mostra el seu emplaçament. 

 

Taula 2-12. Principals centres d’atracció / generac ió de viatges de Sant Julià de Vilatorta 

Tipus  Centre  Característiques  Valoració  
mobilitat 

Esportius Zona esportiva i piscines municipals  8.043 m2 Mitjana 

Pista descoberta 1.672 m2 Baixa 

Zona esportiva municipal 23.841 m2 Alta 

Zona esportiva – club tennis 5.900 m2 Mitjana 

Socio-
culturals 

Saló Catalunya 264 m2 Mitjana 

Aula de Cultura 243 m2 Mitjana 

Casa de la Vila 165 m2 Mitjana 

Casal d’avis 330 m2 Mitjana 

Antic ajuntament de Vilalleons 46 m2 Molt baixa 

Escolars CEIP Bellpuig 6.597 m2 i 163 alumnes Alta 

Llar d’infants Patuleia 2.555 m2 i 74 places Mitjana 

Col·legi del Roser 27.094 m2 i 258 alumnes  Alta 

Funerari Cementiri de St Julià 9.165 m2 Baixa 

Cementiri de Vilalleons 6.332 m2 Molt baixa 

Assistencial C.A.P. 772 m2 Mitjana 

Religiós Ermita de Sant Roc 39 m2 Molt baixa 

Església de Sant Julià 472 m2 Baixa -mitjana 

Església de Vilalleons 451 m2 Baixa 

Zona 
industrial  

Activitats del polígon Algunes de les principals activitats 
són: Codilma comercial SA (22 
treballadors), Confeccions Gerrosi 
SL (45), Germans Aymerich Isern 
SL (15), Kiudo SL (21), Sav 
serralleria i alumini Vilaró SL (13), 
Secaosona SL (6), Solucions 
tècniques alumini i vidre SL (8), 
Suministros de carnes Dieter Blum 
SA (30), Talleres Roca SA (36) 

Alta 

Font: Registre d’establiments industrials de Catalunya, Departament d’Ensenyament i Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
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2.6. Dades de motorització 

El parc mòbil de Sant Julià de Vilatorta és de 2.309 vehicles, el 66% dels quals (1.535) són 
turismes. Si es relaciona aquest valor amb la població empadronada (2.887 habitants), la taxa de 
motorització és de 532 turismes/1000 hab. i de 799 vehicles/1000 hab. 

El parc de vehicles, el parc de turismes, i les taxes de motorització han seguit una tendència de 
creixement continuat des de l’any 1991 i fins avui, tal com mostra la Taula 2-13. 

 

Taula 2-13. Evolució de la taxa de motorització a S ant Julià de Vilatorta (1991-2007) 

Any Turismes Total vehicles 
Taxa de 

motorització 
(turismes) 

Taxa de 
motorització 

(vehicles) 

2007 1.535 2.309 532 799 

2006 1.473 2.191 524 780 

2005 1.438 2.099 527 769 

2004 1.398 2.016 533 769 

2003 1.338 1.906 516 735 

2002 1.289 1.841 521 744 

2001 1.230 1.733 526 741 

2000 1.183 1.662 521 732 

1999 1.144 1.601 519 727 

1998 1.078 1.493 504 697 

1997 1.013 1.423 482 677 

1996 966 1.361 468 660 

1995 893 1.282 446 640 

1994 855 1.220 431 616 

1993 825 1.179 423 604 

1992 809 1.139 415 584 

1991 764 1.078 395 557 

Font: Idescat 

 

Tot i així, el creixement de la taxa de motorització és irregular, com es pot observar a la Figura 
2.13. Es poden distingir dues fases, d’una banda una fase de fort creixement entre el 1991 i el 
1999 i, d’altra banda, una fase de creixement lleuger entre el 1999 i el 2007 (vegeu Taula 2-14): 

� La taxa interanual indica un creixement sostingut entre el 1991 i el 1999 amb un 3,5% i 
un 3,4% en el cas dels vehicles i dels turismes respectivament. 

� La taxa interanual indica un creixement més reduït entre el 1999 i el 2007 amb un 1,2% 
en el cas dels vehicles, i un estancament en el cas dels turismes amb un 0,3%. 
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Figura 2.13. Evolució de la taxa de motorització a Sant Julià de Vilatorta (1991-2007) 
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Font: lavola, a partir d’Idescat 

 

Taula 2-14. Taxa global i taxa interanual de creixe ment de la taxa de motorització 

Paràmetre Taxa global 
(1991-2007) 

Taxa 
interanual 

(1991-1999) 

Taxa 
interanual 

(1999-2007) 

Nombre de turismes 100,9% 5,2% 4,3% 

Nombre vehicles 114,2% 5,1% 5,3% 

Taxa de motorització (turismes) 34,7% 3,5% 0,3% 

Taxa de motorització (vehicles) 43,4% 3,4% 1,2% 

Font: lavola, a partir d’Idescat 

 

Finalment, cal destacar que de mitjana cada habitatge principal del municipi compta amb 1,8-1,9 
turismes i 0,35 motocicletes.  
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3. Anàlisi de l’oferta 

3.1. Planejament vigent i el planejament en fase d’ aprovació 

 

Presentació del planejament 

L’Ajuntament de Sant julià de Vilatorta va acordar el febrer del 2005 la conveniència de la revisió 
de Pla General d’Ordenació Urbana de l’any 1983. La necessitat d’aquest canvi es deu 
fonamentalment a l’adequació a la nova llei, a tenor del que preveuen les Disposicions 
Transitòries del text refós de la Llei d’Urbanisme, decret 1/2005, de 26 de juliol, així com a la 
necessitat de canviar l’esperit que té l’antic planejament general, que està encaminat a ordenar 
bàsicament el sòl urbà, deixant com a residual el no urbanitzable. 

El POUM de Sant Julià de Vilatorta té com a objectius i criteris: 

� La utilització eficient dels recursos ecològics. 

� La planificació dels serveis tècnics ambientals, de sanejament i d’abastament d’aigua, de 
gestió de residus sòlids. 

� L’ordenació urbana segons un model que tendeixi a compactar el teixit urbà, en contra 
del consum de sòl extensiu que ha promogut el Pla General actual. 

� El desenvolupament del polígon industrial actual per dotar-lo de nova accessibilitat que 
permeti connectar el polígon amb els eixos de comunicacions primaris, que estalviïn 
travessar el nucli urbà. 

� La incorporació de noves previsions de vialitat i transport, especialment fer la reserva de 
sòl pel transport ferroviari transversal i pel desdoblament de l’eix viari transversal. 

� La protecció del patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic. 

 

L’aprovació provisional del POUM de Sant Julià de Vilatorta planteja els següents polígons o 
sectors de creixement urbanístic o d’actuació: 

� 7 Polígons d’Actuació Urbanística (PAU). 

� 5 Plans de Millora Urbana (PMU). 

� 4 sectors de Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD). 

El total d’habitatges nous previstos en aquestes figures de planejament és de 706. Aplicant la 
taxa actual de 2,7 persones per habitatge, el “potencial del POUM” és d’unes 1.900 persones.  
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La Taula 3-1 mostra les característiques, superfície i usos previstos en cadascun dels sectors 
contemplats al POUM de Sant Julià de Vilatorta, entenent que aquests valors seran els màxims i 
caldrà concretar-los i ajustar-los en el planejament derivat. En aquesta taula s’observa com la 
major part d’aquest creixement correspon als sectors de sòl urbanitzable delimitat, i en concret al 
sector SUD 1 “Camí de Can Tramuntana” que concentra més de la meitat del total d’habitatges 
previstos. En el cas de l’edificabilitat bruta en tots els casos correspon a superfície de sostre 
residencial, excepte en el cas del SUD 4 – Pla de Quintana, que correspon a sòl industrial. Per 
altra banda, s’ha considerat que l’edificabilitat dels espais destinats a equipaments s’ha 
considerat de 1m2 de sostre/m2 de sòl, essent aquest un valor màxim i probablement 
sobredimensionat.  

 

Taula 3-1. Figures de planejament previstes en el P OUM en fase d’aprovació provisional 

Sector Sup. àmbit  
(m2 de sòl) 

Equipament  
(m2 de sòl) 

Espai 
lliure 

(m2 de sòl) 

Edificabilitat 
bruta  

(m2 sostre) 

Nombre 
d’habitatges 

 PAU -1 "Sant Jordi"   746  -    -   750 6 

 PAU -2 "Av.Puig Cunyer"   2.886  -    -   1.277 11 

 PAU -3 "C/ Calldetenes"   5.199  -    -   3.981 22 

 PAU- 5 "Font de la Noguera"   2.676  -    -   892 6 

PAU – 4 “El Solà” 10.476,6 - 1.780 1.799,2 18 

 PAU- 6 “Camí de la Sala”   2.585  -   520 2.016 18 

 PAU- 7 “Pl. Catalunya”   1.554 468    -   1.086 10 

 PMU -1 “Passeig del Torrent”   12.285  -   850 5.046 6 

 PMU -2 “La Rambleta”   5.887  -   160 1.800 15 

 PMU -3 “Av. de Sant Llorenç”   18.003  -   3.250 5.200 40 

 PMU -4 “Can Rosinés “   2.687 - 1.612 3.190 28 

 PMU -5 “Cases de Vilalleons”   1.252 720  -   441 0 

SUD -1 “Camí de Can Tramuntana” 64.688 9.500 14.500 24.581 227 

SUD -2 “Carrer de la Mercè” 19.615 2.353,80 3.530,70 8.826,75 68 

SUD -3 “El Perer II” 31.017 5.738 10.421 39.7012 231 

SUD -4 “Pla de Quintana” 139.448 6.972 13.945 69.724 - 

TOTAL 321.004,6 25.283,8 42.396,7 170.310,95 706 

Font: POUM de Sant Julià de Vilatorta, Normativa. 

 

 

                                                

2 En el SUD-3 també es preveuen usos comercials (5.738m2 de sostre) disposant d’una edificabilitat total 
de 45.439m2. 
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Figura 3.1. Localització dels polígons i sectors de  creixement urbanístic 

 

 

 Font: lavola, a partir de la revisió del POUM de Sant Julià de Vilatorta 

Vilalleons 
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Finalment, a continuació es presenta el cronograma previst de desplegament del POUM, el qual 
també s’ha tingut en present en l’elaboració de la part propositiva d’aquest estudi.  

 

Taula 3-2. Cronograma del POUM de Sant Julià de Vil atorta 

Sector Sup. (m 2) Habitatges 1r Sexenni 2n Sexenni 3r Sexenni 

 PAU -1 “Sant Jordi”   746 6                   

 PAU -2 “Av.Puig Cunyer”   2.886 11                   

 PAU -3 “C/ Calldetenes”   5.199 22                   

PAU – 4 “El Solà” 10.476,60 18                   

 PAU- 5 “Font de la Noguera”   2.676 6                   

 PAU- 6 “Camí de la Sala”   2.585 18                   

 PAU- 7 “Pl. Catalunya”   1.554 10                   

 PMU -1 “Passeig del Torrent”   12.285 6                   

 PMU -2 “La Rambleta”   5.887 15                   

 PMU -3 “Av. de Sant Llorenç”   18.003 40                   

 PMU -4 “Can Rosinés”   2.687 28                   

 PMU -5 “Cases de Vilalleons”   1.252 0                   

SUD -1 “Camí de Can Tramuntana” 64.688 227                   

SUD -2 “Carrer de la Mercè” 19.615 68                   

SUD -3 “El Perer II” 31.017 231                   

SUD -4 “Pla de Quintana” 139.448 0                   

TOTAL 289.987,6 475 - - - 

 Condicionat per la realització de l’enllaç  

Font: POUM de Sant Julià de Vilatorta 



 

 

 Estudi de mobilitat i d’avaluació de la mobilitat g enerada de Sant Julià de Vilatorta 40 

Ràtios oficials i ràtios recomanades 

El Decret 344/2006, fixa unes ràtios que cal aplicar per estimar la mobilitat que generaran els 
nous sectors de desenvolupament, preveure una dotació mínima de places d’aparcament per a 
bicicletes i una dotació mínima de places d’aparcament per a turismes i motocicletes tal i com 
mostra la taula següent. 

Taula 3-3. Ràtios del Decret 344/2006 de regulació dels EAMG 

Ús Ràtios 

Generació de viatges 

Ús d’habitatge 7 viatges/habitatge o 3 /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 

Franja costanera 5 viatges/ml platja 

Dotació de places de bicicletes 

Ús d’habitatge 2 pl/hab. o 2 pl/100 m2 de sostre 

Ús comercial 1 pl/100 m2 de sostre o fracció 

Ús d’oficines 1 pl/100 m2 de sostre o fracció 

Ús industrial 1 pl/100 m2 de sostre o fracció 

Equipaments docents 5 pl/100 m2 de sostre o fracció 

Equipaments esportius o culturals 5 pl/100 places d’aforament 

Altres equipaments públics 1 pl/100 m2 de sostre o fracció 

Zones verdes 1 pl/100 m2 de sòl 

Franja costanera 1 pl/10 ml de platja 

Estacions de ferrocarrils 1 pl/30 places ofertes de circulació 

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

Dotació de places de turismes 

Ús d’habitatge 1 pl/habitatge o pl/100 m2 de sostre 

Estacions de ferrocarrils i d’autobusos interurbans 5 pl/30 pl ofertes de circulació 

Dotació de places de motos 

Ús d’habitatge 0,5 pl/hab o 1 pl/100 m2 de sostre 

Estacions de ferrocarrils i d’autobusos interurbans 5 pl/30 pl ofertes de circulació 

Font: Decret 344/2006 de regulació dels Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada 
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A banda d’utilitzar les ràtios que fixa el Decret  344/2006, en el marc d’aquest estudi també s’ha 
utilitzat algunes ràtios amb un factor de correcció. En concret, tenint en compte les 
característiques del municipi i del planejament previst, s’ha cregut oportú la modificació dels 
valors del Decret en els següents casos: 

� En tots els sectors destinats a equipaments s’ha considerat 1 plaça d’aparcament per a 
bicicletes per cada 100 m2 de sostre, ja que encara no es disposa dels usos concrets de 
cada espai destinat a equipaments i en tot cas en el planejament derivat i si s’escau en 
els estudis d’avaluació de la mobilitat generada d’aquest planejament ja s’ajustaran els 
valors. 

� En aquells sectors propers a la part més cèntrica del municipi, que inclou els sectors PAU 
1, PAU 7 i PMU 4 es proposa aplicar les següents correccions:  

� Reduir la ràtio de generació de viatges en els espais lliures fins a 2 viatges / 100 
m2 de sòl, i mantenir la resta de ràtios previstes al Decret.  

� En aquells sectors ubicats a dins l’entramat urbà però emplaçats en zones de baixa 
densitat i poc generadores de mobilitat, que inclou els sectors SUD-1, SUD-2, SUD-3, 
PAU-2, PAU-3, PAU-4, PAU-5 i PMU-2, es proposa aplicar les següents correccions:  

� Reduir la ràtio de generació de viatges en els espais lliures fins a 1 viatge / 100 m2 
de sòl, i en equipaments reduir-la fins a 10 viatges / 100 m2 de sostre,  

� Reduir la dotació d’aparcaments per a bicicletes fins a 1 plaça per cada 250 m2 de 
sòl en els espais lliures.  

� En aquells sectors perifèrics del nucli urbà de Sant Julià i els emplaçats a Vilalleons, que 
inclou els sectors SUD-4, PAU-6, PMU-1, PMU-3 i PMU-5, es proposa aplicar les 
següents correccions:  

� Reduir la ràtio de generació de viatges en els espais lliures fins a 1 viatge / 500 m2 
de sòl (en molts casos correspon a zones de transició entre l’espai urbà i el no 
urbanitzable), i en equipaments reduir-la fins a 10 viatges / 100 m2 de sostre,  

� Reduir la dotació d’aparcaments per a bicicletes fins a 1 plaça per cada 500 m2 de 
sòl, en els espais lliures.  

Si apliquem aquestes ràtios en el POUM de Sant Julià de Vilatorta, segons els criteris que fixa el 
Decret 344/2006, la mobilitat generada fruit del desenvolupament del POUM de Sant Julià de 
Vilatorta serà de 16.108 viatges/dia (vegeu Taula 3-4), mentre que si es fa aquesta mateixa 
estimació amb els valors corregits es redueix fins a 11.377 viatges/dia. Aquest darrer valor 
sembla més realista tenint en compte que el POUM preveu un creixement màxim de població 
inferior a 2.000 persones, i que la major part de la resta d’usos del municipi es preveu que 
bàsicament siguin utilitzats pels habitants residents al municipi. Així si s’apliqués estrictament la 
ràtio del Decret 344/2006, la generació de nova mobilitat equivaldria a 8 desplaçaments per cada 
nou habitant del municipi, mentre que amb les ràtios corregides se situa en 5,7. Tot i així, aquest 
darrer valor resulta notablement superior als resultats de l’enquesta de mobilitat quotidiana de 
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2006 pel municipi de Sant Julià de Vilatorta (que era de poc més de 3 desplaçaments per 
habitant i dia).  

Si apliquem també les ràtios en relació a la dotació d’aparcament per a bicicletes, s’obté que cal 
un mínim de 3.338 places si es segueixen els criteris que fixa el Decret, mentre que es redueix a 
3.039 places en el cas d’utilitzar les ràtios corregides.  

Finalment, pel què fa a la dotació d’aparcament per a vehicles (turismes i motocicletes) a fora de 
la via pública el desenvolupament del POUM haurà d’anar associat com a mínim a la reserva de 
939 places per a turismes i 471 places per a motocicletes a fora de la via pública. Així mateix, el 
Decret 344/2006 no especifica una reserva mínima d’aparcament a fora de la via pública en usos 
no residencials. En aquest cas, com a criteri es recomana que en cas que aquests usos 
requereixin d’aparcament, aquest se situï preferentment a fora de la via pública.  

 

Taula 3-4. Avaluació de la mobilitat generada segon s el Decret 344/2006 i calibratge de les 
ràtios 

SECTOR 

Nre. de viatges 
generats 

Nre. de places de 
bicicletes 

Nre. de places de 
turismes i motocicletes  

Oficial Recomanat  Oficial Recomanat  Turismes Motocicletes  

PAU -1 “Sant Jordi” 42 42 15 15 8 4 

PAU -2 “Av.Puig Cunyer”   77 77 26 26 13 6 

PAU -3 “C/ Calldetenes”   154 154 80 80 40 20 

PAU -4 “El Solà” 215 144 54 43 18 9 

PAU- 5 "Font de la Noguera" 42 42 18 18 9 5 

PAU- 6 "Camí de la Sala"   152 127 45 45 20 10 

PAU- 7 "P.Catalunya"   164 117 27 27 11 6 

PMU -1 "Passeig del Torrent" 85 44 21 14 6 3 

PMU -2 "La Rambleta"   113 107 38 36 18 9 

PMU -3 "Av. de Sant Llorenç" 443 287 137 111 52 26 

PMU -4 “Can Rosinés”   277 228 80 80 32 16 

PMU -5 "Cases de Vilalleons" 144 72 7 7 0 0 

SUD -1 "Can Tramuntana" 4.214 2.684 694 607 227 114 

SUD -2 “Carrer de la Mercè” 1.123 746 235 214 88 44 

SUD – 3 “El Perer II” 3.286 2.295 955 893 397 199 

SUD -4 "Pla de Quintana" 5.577 4.211 906 823 0 0 

TOTAL 16.108 11.377 3.338 3.039 939 471 

Font: lavola, a partir del Decret 344/2006 de regulació dels Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada 
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3.2. Xarxa de vianants  

3.2.1. Repartiment de l’espai vial 

La superfície del terme municipal de Sant Julià és de 1.590 ha, de les quals 121 ha correspon a 
superfície urbanitzada (any 2008). De l’espai urbanitzat aproximadament una quarta part és 
superfície vial i la resta superfície edificada (vegeu la Taula 3-5). 

 

Taula 3-5. Superfície de l’espai vial i de l’espai edificat de Sant Julià de Vilatorta. 2008 

Superfície Superfície (ha) 

Del terme municipal 1590 

De l’espai edificat1 90,3 

De l’espai vial2 31,1 

Total urbanitzada3 121,4 
1 És la superfície de les illes que estan dins de voreres. 

2
 Inclou únicament les voreres i les calçades i no els espais oberts urbans que també poden servir al trànsit no motoritzat, com ara 

les places, els parcs i les mitjanes. Quan aquests espais oberts són illes dins de voreres estan comptabilitzats en l’espai edificat. 

3
 És la suma de la superfície de l’espai edificat i de l’espai vial. 

Font: lavola, a partir de Ajuntament de sant Julià de Vilatorta, Cartografia 1/1000 i ICC, Topogràfic 1/5000 

 

Del total d’espai viari (31,1 ha), aproximadament el 30% correspon a espai de vorera o espai per 
a vianants i el 70% restant correspon a superfície de calçada, destinat al trànsit rodat. 

 

Taula 3-6. Distribució de l’espai vial 

Superfície  Superfície (ha)  

De calçada 21,7 

De vorera 9,4 

Espai viari total 31,1 

Font: lavola, a partir de Ajuntament de sant Julià de Vilatorta, Cartografia 1/1000 i ICC, Topogràfic 1/5000 
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3.2.2. Condicions de l’espai per a vianants 

L’espai destinat a la mobilitat dels vianants està format majoritàriament per les voreres del 
municipi. La qualitat d’aquest espai es mesura principalment per: 

� L’amplada (diferenciant l’amplada total de l’amplada lliure de pas). 

� El pendent. 

� La qualitat d’urbanització de la vorera. 

� Els altres elements que contribueixen a la seguretat i a la comoditat dels desplaçaments 
a peu, és a dir, els guals, els passos de vianants, la senyalització horitzontal i vertical i els 
elements reductors de velocitat. 

A continuació es presenta l’anàlisi de la qualitat de l’espai destinat a la mobilitat a peu a Sant 
Julià de Vilatorta, basat en els requisits del Codi d’Accessibilitat (Annex 1 del Decret 135/1995 
d’aprovació del Codi d’Accessibilitat). El resum gràfic d’aquesta anàlisi queda resumit en el 
plànol 1-4 que s’afegeix en l’annex d’aquest document. 

 

Amplada 

La configuració de l’espai per als vianants depèn en gran part de l’època en la qual es van 
edificar els diferents sectors del municipi. 

Amplada lliure de menys de 90 cm 

A tot el municipi l’amplada total de les voreres és superior a 90 cm, excepte als carrers del centre 
històric (als carrers del Rector Roca, del Montseny, del Pont i del Campanar) on és inferior i fins i 
tot desapareixen en alguns carrers de plataforma única. Tot i així, hi ha diversos carrers amb una 
amplada lleugerament superior a 90 cm però el mobiliari urbà i l’arbrat viari deixa una amplada 
lliure inferior a 90 cm. Aquests carrers s’ubiquen sobretot al nord-oest del municipi (carrers de 
Barcelona, de Sant Ponç, de Sau, de Folgueroles, dels Comtes de Cabrera, de Lleida i la 
Rambleta). 

 

Amplada lliure de més 1,40 metres 

Una vorera es considera còmode a partir d’una amplada lliure superior a 1,40 metres. A Sant 
Julià de Vilatorta, les voreres que compleixen aquest requisit s’emplacen a: 

� A la zona residencial de nova edificació situada al sud del casc antic: carrers de N’Anna 
Xica, del Perer i avinguda de Sant Llorenç. 
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� A la zona residencial de l’oest del municipi (Font d’En Titus): carrers de Santa Margarida, 
del Doctor Sanmartí, de l’Altarriba, de Les Guilleries, de Ramon Llull, de Tarragona i dels 
Comtes d’Osona. 

� A la zona residencial entorn del pavelló esportiu municipal: carrers Onze de Setembre, de 
Lluís Companys i avinguda de Sant Llorenç. 

� Al casc antic alguns carrers estructuradors o de recent rehabilitació: carrers de Núria, 
dels Marquesos de Vilallonga i alguns trams de l’avinguda de Montserrat. 

� Al polígon industrial de La Quintana: carrers de l’Energia, de la Tècnica i La Quintana. 

 

Amplada lliure entre 90 cm i 1,40 metres 

La resta de carrers del municipi té una amplada lliure que oscil·la entre 90 cm i 1,40 metres. 

 

Paviment 

La presència o l’absència de paviment o d’urbanització de les voreres incideix en l’accessibilitat 
dels itineraris per a vianants. Així, a Sant Julià de Vilatorta alguns vials no estan dotats de 
voreres urbanitzades o compten amb un estat d’urbanització deficient. És el cas d’algun tram de 
les avingudes Puig i Cunyer, de Montserrat a l’alçada de la Font d’En Titus, la rambla del Castell 
i el passeig del Torrent. 

 

Pendents 

Quant al pendent, Sant Julià de Vilatorta se situa en una zona d’orografia poc problemàtica. 
L’anàlisi del pendent dels itineraris per a vianants (realitzat a partir de la cartografia 1/1.000 de 
l’Ajuntament) mostra com: 

� Pràcticament cap tram supera el 12% de pendent, amb una longitud considerable. 

� Els trams amb un pendent superior al 5% són escassos i situats a la perifèria de l’espai 
urbanitzat (al polígon industrial, a l’av. de Sant Llorenç, al carrer de Barcelona que 
transcorre al límit oest del municipi). 

� Tota la resta de la xarxa presenta un pendent inferior al 5%, amb la qual cosa no és cap 
obstacle per a les persones amb mobilitat reduïda. 

 

Configuració dels vials 

Per descriure l’espai vial de Sant Julià s’ha classificat la vialitat en cinc categories segons la 
configuració i el repartiment de l’espai per als vianants i pel trànsit rodat (vegeu el Plànol 1-4): 
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Vials d’ús exclusiu per a vianants: són carrers i passatges estrets, inaccessibles per a vehicles 
motoritzats per la seva pròpia configuració (estretor, escales o tanques), o bé vials de les zones 
residencials més recents que s’han reservat per a vianants. 

Vials d’ús restringit: són carrers d’ús restringits a veïns i vehicles de càrrega i descàrrega, tots 
ells ubicats entre la plaça Catalunya i la plaça Major.  

Vials de plataforma única: són carrers amb anivellació calçada/vorera però sense restricció d’ús. 
Alguns carrers del casc antic són d’ús exclusiu per a vianants i també són de plataforma única. 
Només hi ha un vial de Sant Julià de Vilatorta que tingui plataforma única sense ser d’ús 
restringit, i és el carrer de Josep Pla. 

Vials amb segregació calçada/vorera: correspon a la major part de la xarxa viària del municipi, i 
es tracta de carrers on l’espai vial està repartit amb calçada per al transport rodat i vorera per a 
vianants.  

Vials d’ús exclusiu per al transport rodat: són vials que no tenen cap espai habilitat per a la 
mobilitat dels vianants o dels ciclistes. En la majoria dels casos són vials amb intensitat i velocitat 
altes que no permeten la circulació segura dels usuaris no motoritzats. Es tracta de l’avinguda de 
Montserrat a l’entrada del poble, la carretera de Vilalleons i la BV-5202 després de la cruïlla amb 
la carretera de Vilalleons. 
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Accessibilitat 

L’accessibilitat dels itineraris per a vianants també depèn de l’existència de guals, passos de 
vianants, elements reductors de velocitat i la senyalització horitzontal i vertical corresponent. A 
Sant Julià, la major part dels passos de vianants es troben a les zones de recent edificació 
(polígon industrial La Quintana, zona residencial de La Font d’En Titus, zona residencial propera 
al col·legi El Roser, zona residencial del sud i de l’est del municipi), en la seva majoria estan 
dotats de guals, tot i que no sempre són adaptats (per exemple els de la Font d’En Titus). A la 
resta del municipi, no hi ha passos de vianants i, per tant, no hi ha guals que permetin pujar o 
baixar de la vorera (vegeu el Plànol 1.4). 

 

Figura 3.2. Descripció dels elements reductors de v elocitat 

Concepte Comentaris Exemple 

Pas de 
vianants 
senyalitzat 

S’ha representat una sola categoria 
de passos de vianants perquè tots 
són similars, de recent implantació i 
quasi tots estan dotats de guals. 
S’han detectat cinc passos de 
vianants sense gual: a l’entrada del 
carrer de Núria, a l’entrada del carrer 
del Montseny, a l’avinguda de 
Montserrat davant del CAP i dos a 
l’alçada de la plaça del Montseny. 

 

Pas 
sobreelevat 

Plataforma sobreelevada que 
acompanya un pas de vianants. En 
la majoria dels casos, la plataforma 
està dotada de senyalització vertical 
però sense senyalització horitzontal. 

 

Bandes 
rugoses 

Element reductor de velocitat que 
consisteix en un relleu lleuger de 
color negre i groc en material sintètic. 
En la majoria dels casos les bandes 
rugoses venen acompanyades de 
senyalització vertical. 
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Semàfor de 
reducció de 
velocitat 

Conjunt de dos semàfors de reducció 
de velocitat situats a l’entrada del 
casc antic. 

 
Font: lavola 

 

A banda de l’accessibilitat global dels itineraris, cal analitzar l’accessibilitat als principals 
equipaments pols de mobilitat, que són: 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i Aula de Cul tura (Pl. Marquès de la Quadra, 14):  Els 
següents obstacles dificulten l’accés a l’Ajuntament i a l’Aula de Cultura (vegeu la Figura 3-3, si 
bé actualment s’ha remodelat aquest espai garantint una accessibilitat completa): 

� La discontinuïtat de la vorera que permet accedir a l’ajuntament des de la plaça del Marquès 
de la Quadra (obstacle 1), i més tenint en compte que l’espai arbrat situat davant de 
l’ajuntament no està pavimentat i, per tant, tampoc garanteix l’accessibilitat al consistori. 

� La discontinuïtat de l’accés central a la porta de l’Ajuntament. Aquest accés desemboca 
directament a la calçada (obstacle 2). 

� L’esglaó que s’ha de pujar per poder entrar a l’ajuntament (obstacle 3). 

Figura 3.3. Accés a l’ajuntament de Sant Julià de V ilatorta (C/ de la Mercè) 
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2 
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CAP (Av. de Montserrat, 18) : El Centre d’Atenció Primària es troba a la cruïlla entre les 
avingudes de Montserrat i de Sant Jordi. El CAP és accessible des de la vorera de l’av. de 
Montserrat gràcies a un rampa d’accés, però el pas de vianant que permet creuar l’avinguda per 
accedir al CAP no està dotat de guals. A més, l’estretor de la vorera i la presència d’un escocell 
dificulta l’ús de la rampa d’accés (vegeu la Figura 3.4). 

Figura 3.4. Accés al Centre d’Atenció Primària 

  

Casal d’avis (Pl. Major, 7) : Compta amb diversos obstacles que dificulten el seu accés: cotxes 
aparcats que dificulten l’accés a la vorera i a la porta del casal, vorera no dotada de guals per 
poder pujar-hi o baixar-ne i cal salvar dos esglaons per entrar al casal. 

Figura 3.5. Accés al Casal d’Avis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saló Catalunya (C/ Ramon Victori, 4) : Situat al carrer Ramon Victori, a la vora de la plaça de 
Catalunya. Aquest equipament és accessible per a les persones amb mobilitat reduïda ja que es 
beneficia del bon disseny de la plaça de Catalunya i no compta amb pràcticament desnivell 
respecta a la plaça (vegeu Figura 3.6). 
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Figura 3.6. Accés al Saló Catalunya 

 

 

Pavelló esportiu municipal (Av. Sant Llorenç, 80) : Està situat a la zona residencial de nova 
edificació al nord-est del casc antic. Aquesta zona es caracteritza per un espai vial recent i ben 
dissenyat per a la mobilitat. Totes les cruïlles estan dotades de passos de vianants i de guals, 
essent accessible tant el pavelló esportiu municipal com el seu entorn. 

Figura 3.7. Accés al pavelló esportiu municipal 

 

Llar d’infants municipal (C/ del Montseny, 27-29) : L’accés a la llar d’infants es realitza per una 
escala o bé per una rampa alternativa i el pas de vianants que permet creuar el carrer del 
Montseny i està protegit per bandes rugoses i senyalització vertical d’avís. Aquest pas de 
vianants és l’únic de l’entorn i no està dotat de guals. 

Figura 3.8. Accés a la llar d’infants municipal 
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Escola el Roser (Av. Puig i Cunyer, 20) i zona espo rtiva municipal de l’Albereda (C/ Ramon 
Llull) : Situat a la cruïlla entre el c/ Ramon Llull (on hi l’accés) i l’av. de Puig i Cunyer. Ambdós 
vials es poden creuar mitjançant passos de vianants sobreelevats que connecten voreres 
adaptades. La porta d’entrada del col·legi i la de la zona esportiva de l’Albereda no té cap tipus 
de graó que en dificulti l’accés, i per tant es poden considerar accessibles. 

Figura 3.9. Accés al col·legi El Roser 

 

CEIP Bellpuig (C/ Calldetenes, 9) : La porta d’entrada del CEIP de Bellpuig és accessible i el 
pas de vianants que permet creuar el carrer de Calldetenes està dotat de guals. Tot i així, cal 
subratllar que aquest gual és prefabricat i que deixa una amplada lliure de vorera inferior a 90 
cm, amb la qual cosa, l’accés al CEIP no es pot considerar adaptat. 

Figura 3.10. Accés al CEIP de Bellpuig 

 

 

Parades d’autobús : L’accessibilitat de les parades d’autobús s’analitza a l’apartat 3.4. Xarxa de 
transport col·lectiu. 
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Qualitat de l’espai destinat als vianants 

A continuació es presenta una anàlisi qualitativa de l’espai 
destinat a la mobilitat a peu a partir de la zonificació 
realitzada al capítol 2, efectuada a partir de l’estudi de casos 
representatius de cada zona. 

Casc antic (1). Compta amb vials estrets i algun espai obert 
entre els quals destaca la pl. Catalunya. Cal remarcar  que: 

� Els carrers estructuradors (carrers de Núria, de 
l’Albereda, de la Mercè i av. de Montserrat) compten 
amb una segregació vorera/calçada convencional 
(Figura 3-11). En el cas de l’av. de Montserrat, aquests 
dos carrils són de pas, mentre que en la resta 
comparteixen la calçada un carril de pas i un 
d’aparcament. 

� Els carrers estrets amb segregació vorera/calçada, amb la vorera molt estreta i fins i tot pot 
arribar a desaparèixer (Figura 3-12 Cas 1). 

� Els carrers de calçada única, on tots els modes de transport comparteixen el mateix espai 
(Figura 3-12, Cas 2). 

� Els espais exclusivament dedicats als mitjans no motoritzats (Figura 3-12, Cas 3). 

Quant a l’ús de l’espai vial, es poden distingir dos tipus d’espais: 

� Vials estrets en els quals en part són d’ús exclusiu per a vianants i bicicletes i part són d’ús 
restringit a vehicles de càrrega i descàrrega i a veïns. En aquests vials l’absència de voreres i 
de passos de vianants estan compensats per la baixa intensitat de trànsit. 

� Carrers estructuradors, més transitats i on l’espai destinat als vianants, la senyalització i les 
mesures de reducció de la velocitat garanteixen una mobilitat a peu còmode i segura (com els 
semàfors de regulació de velocitat situats a l’av. de Montserrat, les bandes rugoses i la 
senyalització horitzontal i vertical dels passos de vianants (vegeu Figura 3-11). 
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Figura 3.11. Configuració dels carrers estructurado rs del casc antic (C/ de Núria, C/ de 
l’Albareda, Av. De Montserrat) 
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Figura 3.12. Configuració de l’espai dedicat als vi anants als carrers del casc antic (C/ del 
rector Roca i plaça del Marquès de la Quadra) 
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Zona residencial de nova edificació (2). Situada al sud-est del 
casc antic, destaca per la presència d’una bona accessibilitat, 
on cada cruïlla disposa de passos de vianants (gairebé sempre 
amb guals), i a vegades acompanyats d’elements reductors de 
velocitat. Amb més detall cal destacar (vegeu Figura 3.13): 

� Excepte en alguns casos, com ara la cruïlla del C/ 
Montseny amb la pl. Montseny (Cas 2), tots els passos 
de vianants estan dotats de guals. 

� La qualitat del disseny dels guals és variable, en alguns 
casos, l’amplada de la vorera permet un accés còmode 
al gual que, a més, va acompanyats de paviment d’avís 
(Cas 1). En altres casos, la vorera no és prou ample per 
permetre l’accés al gual, la qual cosa el pot transformar 
en obstacle ja que crea un pendent transversal de més 
del 2% acompanyat d’un bordó (Cas 3). 

� Hi ha 4 elements reductors de velocitat ubicats a les proximitats de llocs de pas. En tots els 
casos es tracta de bandes rugoses (vegeu Cas 2). 

� Al carrers del Montseny i de n’Anna Xica, la configuració del carril d’aparcament delimitat per la 
vorera proporciona més visibilitat a les cruïlles i més seguretat per als vianants (Cas 2). 

� El paviment és recent i de bona qualitat, sense esquerdes ni de macrorelleus. 

Figura 3.13. Configuració de l’espai vial de la zon a residencial de nova edificació (C/ del 
Montseny, C/ N’Anna Xica) 

  

 
Font: lavola 
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Zona residencial de densitat mitjana (3). Zona de transició 
entre el casc antic i la zona residencial de baixa densitat que, a 
més, té carrers de nova edificació similars als carrers de la 
zona 2 descrits anteriorment. L’accessibilitat d’aquest sector es 
caracteritza per:  

� Els vials de nova edificació són similars als carrers 
descrits a l’apartat anterior (amb les cruïlles dotades de 
passos de vianants amb guals, voreres amples i la 
configuració del carril d’aparcament proporciona més 
visibilitat a les cruïlles)(vegeu Figura 3.14, Cas 1). 

� Els carrers que segueixen els eixos del casc antic tenen 
característiques similars a les descrites en el primer 
apartat d’aquest capítol (un carril de pas i un  
d’aparcament, voreres més estretes i poca presència de 
passos de vianants) (vegeu Cas 2).  

� Els carrers que tenen el seu origen a la zona residencial de baixa densitat també tenen les 
característiques: vorera segregada de la calçada per arbrat viari, voreres força estretes i 
paviment es troba sovint en mal estat. No hi ha passos de vianants (vegeu Cas 3). 

A més, destaca la presència en aquesta zona del pavelló esportiu municipal que està rodejat 
d’itineraris dissenyats per a la mobilitat “tova” (vegeu la Figura 3.15): arbrats, de plataforma 
única, paviment recent i amb el mobiliari urbà que impedeix l’accés dels modes motoritzats. 

Figura 3.14. Configuració de l’espai vial de la zon a residencial de densitat mitjana (C/ Onze 
de Setembre, C/ de Sant Roc, C/ de l’Albereda) 
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Figura 3.15. Espais per a vianants i ciclistes ento rn del pavelló municipal (Pg. de les 
Moreres, C/ del Càntir) 

  

 

Zona residencial de baixa densitat (4). Ocupa quasi la meitat 
de la superfície edificada del municipi (54 ha), i s’estén al 
nord-oest del casc antic per les avingudes de Puig i Cunyer 
cap a Folgueroles, i de Montserrat cap a la C-25. Des dels 
anys setanta, diversos creixements urbanístics van anar 
densificant el teixit urbà entorn de les torres d’estiueig de 
principis de segle XX, i per tant compta amb una qualitat de 
l’espai vial heterogènia. Les principals configuracions que hi 
trobem són: 

� A les zones residencials més recents (Figura 3-16), 
l’espai vial destinat a la mobilitat dels vianants està ben 
dissenyat, amb voreres amples, passos de vianants 
amb guals i elements reductors de velocitat: bandes 
rugoses (CAS 1), passos sobreelevats (CAS 2) i 
anivellació calçada/vorera (CAS 3). 

� A les zones residencials més antigues (Figura 3-17), el paviment sovint està en mal estat, 
amb esquerdes i macrorelleus, les cruïlles no estan dotades de passos de vianants i no hi ha 
guals. La presència d’arbres entre la calçada i la vorera (CAS 2 i 3) pot ser problemàtica ja 
que conforma un espai poc definit (que no és ni calçada, ni vorera, ni cuneta i que sovint 
serveix de zona d’aparcament) i redueix tant la visibilitat recíproca entre vianants i conductors, 
com dels senyals de trànsit que queden amagats darrera dels troncs o del fullatge dels arbres 
(CAS 2). 
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Figura 3.16. Espai vial de les zones més recents (C arrers D. Santmartí, J.V. Foix i Josep Pla) 

  

 

 

Figura 3.17. Espai vial de les zones antigues (C/ d els Comtes de Cabrera, Av. Jaume Balmes) 
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Zona residencial aïllada de Puig (5). Situada entre el polígon 
industrial i el casc antic. És una zona de cases unifamiliars amb 
jardí, que queden aïllades de la resta del teixit urbà. Les 
característiques de l’espai vial de la zona residencial del Puig 
són les següents (vegeu la Figura 3-18): 

� Segregació calçada/vorera tradicional. 

� Calçada indiferenciada, de doble sentit, sense 
marques vials que senyalin els carrils de circulació ni 
els carrils d’aparcament. 

� Absència de passos de vianants i de guals a les 
cruïlles (CAS 2). 

� Voreres amples però els arbres i els escocells 
redueixen considerablement l’amplada lliure. 

� El paviment de les voreres està en mal estat per les 
arrels dels arbres (CAS 1). 

 

Figura 3.18. Espai vial de la zona residencial de E l Puig (C/ de la Serra, C/ del Puig) 
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Zona industrial La Quintana (6). Ubicada a uns 500 m al sud-oest 
del casc antic, i s’hi accedeix per la carretera de Vilalleons, 
únicament en vehicle motoritzat. L’espai vial és recent i ben 
dissenyat i compta amb (vegeu Figura 3.19): 

� Voreres amples. 

� Paviment en bon estat. 

� Cruïlles dotades de passos de vianants i de guals amb 
paviment d’avís. 

� El xamfrà a les cruïlles proporciona bona visibilitat 
recíproca dels vianants i dels vehicles. 

 

 

Figura 3.19. Característiques de l’espai vial del p olígon industrial de La Quintana 
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Nucli de Vilalleons (7). Situat a 4 km al sud de Sant 
Julià. És un nucli compacte de cases unifamiliars 
travessat per la “carretera de Vilalleons” (BV-5202). 
L’espai viari està format només de dos vials: 

- la carretera (BV-5202) que travessa el nucli 
(vegeu, Figura 3-20, punts 2, 3 i 4). 

- la via d’accés a l’aparcament situat darrera 
de l’església (vegeu, Figura 3-20, Punt 1). 

Cal destacar la presència de bandes rugoses a 
l’entrada i sortida del nucli acompanyades d’una 
limitació de velocitat a 40 km/h (Figura 3-20, punt 4). 
L’espai destinat als vianants consta d’una vorera 
davant de l’església i d’una vorera davant del bloc de 
cases. 
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Figura 3.20. Configuració de l’espai vial del nucli  de Vilalleons 
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3.3. Xarxa de vies ciclistes  

3.3.1. Xarxa de carrils bici municipals i supramuni cipals 

Xarxa ciclista intermunicipal 

Actualment no hi ha cap xarxa de vies ciclistes intermunicipals que connecti Sant Julià de 
Vilatorta amb altres municipis. Entre els diferents plans supramunicipals vigents, cal destacar 
que ni el Pla Territorial de les Comarques Centrals, ni el Pla de Camins de la Comarca d’Osona 
(aprovat el 29 de juny de 2006) no preveu cap xarxa ciclista que connecti amb el municipi. 

El Pla d’infraestructures de Transport de Catalunya, en base al Pla Director de la Bicicleta de 
Catalunya, preveu un eix ciclista “Barcelona-Ripoll-Camprodon” que passaria per Vic, seguint un 
itinerari paral·lel a la C-17, i per tant amb poca incidència a Sant Julià de Vilatorta. 

 

Xarxa ciclista municipal 

Quant a la xarxa de vies ciclistes municipals, existeix una vorera-bici que segueix l’avinguda de 
Sant Llorenç. Les seves característiques són (vegeu Figura 3.21): 

� S’ubica a l’oest de l’avinguda de Sant Llorenç (vegeu l’itinerari a la Figura 3-22). 

� Té una amplada d’un metre encara que varia lleugerament segons els trams. 

� Està segregada de l’espai per a vianants per un canvi de color i de textura del paviment.  

� No disposa de senyalització vertical ni horitzontal. 

 

Figura 3.21. Configuració de la via ciclista del mu nicipi (Av. de Sant Llorenç) 
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Figura 3.22. Localització de la via ciclista de San t Julià de Vilatorta 

 

Font: lavola, a partir d’ICC, Topogràfic 1/5000 

 

A banda, d’aquesta via ciclista específica, existeix al municipi un conjunt d’espais poc o gens 
transitats, i per tant, aptes per a la mobilitat amb bicicleta, principalment al casc antic i a l’entorn 
del pavelló esportiu municipal (vegeu-los al Plànol 1-6 d’aquest document): 
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� Espais reservats a la mobilitat no motoritzada: plaça de Catalunya, part dels carrers del 
Compositor Ramon Victori, del Càntir, passeig de les Moreres, vial entre el c/ Onze de 
Setembre i el c/ Martí Pol i l’espai central del passeig de Mn. Cinto Verdaguer. 

� Vials d’accés restringit a veïns i vehicles de càrrega i descàrrega, en concret l’espai del 
casc antic situat entre les places Major i del Marquès de la Quadra. 

� Carrers sense sortida, com són els carrers del Puig, de la Serra, del Compositor Ramon 
Victori, de l’Església i la rambla del Castell. Aquests vials no conformen la xarxa 
d’itineraris per a bicicletes principals si bé esdevenen accessos segurs per aquest mode 
de transport degut a les baixes intensitats de trànsit que presenten.  

A més de la via ciclista esmentada i dels vials d’ús restringit, gran part de la xarxa viària de Sant 
Julià de Vilatorta podria ser apte per a la circulació de bicicletes sense necessitat de segregació, 
essent aquest un aspecte legalment poc regulat, ja que:  

� L’únic esment en un text legislatiu vigent és en el Decret 344/2006 (Art. 17): “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 se 
segreguin de la via mitjançant mecanismes adequats de protecció”. Aquesta prohibició és 
vàlida només pels nous creixements que justifiquen un EAMG, però útil com a 
recomanació en la resta de situacions. 

� El Manual de disseny de vies ciclistes de Catalunya publicat pel Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques no dóna cap consigna clara al respecte.  

� El manual de disseny de vies ciclistes d’Holanda3 proposa un seguit de criteris per avaluar 
la conveniència de segregar o d’integrar els ciclistes al trànsit motoritzat en funció de la 
velocitat i de la intensitat del trànsit: 

� En IMD inferiors a 3.000 vehicles/dia i velocitat reals inferiors a 50 km/h es 
considera que la segregació no és necessària. 

� Si la velocitat és superior a 60 km/h, la segregació és necessària, excepte si l’IMD 
és molt baixa (inferior a 1.000 vehicles/dia). 

Així, la majoria de vials de Sant Julià de Vilatorta compleixen els requisits d’intensitat i de 
velocitat per sota dels quals les bicicletes no necessiten espais de circulació propis segregats de 
l’espai de circulació dels vehicles motoritzats. Els vials que no presenten les condicions per 
garantir la seguretat i la comoditat dels ciclistes, ja sigui per la velocitat o bé per la intensitat de 
trànsit, són l’avinguda de Montserrat i la carretera de Vilalleons. 

Alguns altres carrers presenten IMD inferiors al llindar esmentat i una limitació de velocitat de 40 
o 50 km/h, tot i així la velocitat real és superior a la limitació, la qual cosa podria justificar la 
implantació d’itineraris segregats, en concret a l’avinguda de Puig i Cunyer, la Rambleta i a 
l’avinguda Jaume Balmes. 

                                                

3 Sign up for the bike, Design manual for a cycle-friendly infrastructure, citat per Godefrooij (1994), Segregation or 
Integration? The Dutch approach. 
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3.3.2. Aparcaments per a bicicletes 

A Sant Julià de Vilatorta hi ha quatre punts equipats d’aparcaments per a bicicletes, dos ubicats 
a l’entorn del pavelló municipal, donant cobertura tant al pavelló com al camp de futbol, un a les 
piscines municipals i un a la plaça Catalunya. En la resta del municipi no hi ha cap altre 
aparcament per a bicicletes en l’espai públic, si bé alguna de les activitats del polígon disposa 
d’aparcament per a bicicletes a l’interior de la parcel·la industrial. 

 

3.3.3. Condicions de l’espai per a les bicicletes 

Tal com mostra el Plànol 1-13, el municipi de Sant Julià de Vilatorta presenta una orografia poc 
problemàtica per a la circulació de bicicletes:  

� No hi ha cap tram de carrer que superi el 12% de pendent, amb una longitud 
considerable. 

� Els trams amb un pendent superior al 5% són escassos i tots estan situats a la perifèria 
de l’espai urbanitzat (polígon industrial, a l’av. de Sant Llorenç i al carrer de Barcelona). 

� Tota la resta de la xarxa presenta un pendent inferior al 5%, amb la qual cosa no és cap 
obstacle per als ciclistes. 

A la majoria dels vials del municipi, la implantació d’infraestructures específiques per a la 
bicicleta no és imprescindible, tot i que es recomana realitzar millores infraestructurals o de 
senyalització per resoldre alguns trams o punts conflictius. Destaquen els problemes següents: 

� Els vials de configuració semblant a la de l’avinguda Jaume Balmes, amb un espai arbrat 
entre la calçada i la vorera (vegeu Figura 3-11, CAS 2 i CAS 3) representen un perill per 
als ciclistes perquè amaguen les sortides dels garatges. A més, aquesta configuració 
redueix la visibilitat de la senyalització destinada als vehicles motoritzats, en particular les 
limitacions de velocitat. 

� No hi ha cap itinerari ciclista segur i còmode per accedir al polígon industrial La Quintana. 

� La gran amplada de calçada de la majoria de carrers de la zona residencial de baixa 
densitat combinada amb l’absència de marques vials que delimitin els carrils de pas i els 
carrils d’aparcament afavoreix la velocitat del trànsit rodat. El carrer de l’Altarriba per 
exemple té una calçada de gairebé 10 metres sense cap marca vial. 

� Necessitat de disposar d’itineraris d’accés als centre educatius ja que els usuaris més 
joves són especialment fràgils. 
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3.4. Xarxa transport públic col·lectiu 

3.4.1. Oferta de transport col·lectiu 

Cobertura territorial 

Dins del terme municipal no existeix cap infraestructura ferroviària, essent l’estació de ferrocarril 
més propera la de Vic, emplaçada a poc més de 7 km del nucli urbà. Per altra banda, el municipi 
disposa d’una línia interurbana que connecta amb Vic, en concessió amb l’empresa J. 
Comasòlivas. La línia serveix quatre municipis: Vic, Calldetenes, Folgueroles i Sant Julià de 
Vilatorta, amb un recorregut mitjà de 8,05 km per expedició (vegeu la Figura 3.23).  

 

Figura 3.23. Recorregut de la línia de bus de Vic a  Sant Julià 
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Cobertura horària 

En dia feiner, durant el període lectiu, el servei efectua 10 expedicions en sentit Sant Julià-Vic (7 
als dissabtes) i 9 en sentit Vic-Sant Julià (6 als dissabtes), mentre que en diumenges i festius no 
hi ha servei, si bé uns anys enrere si que existia i es va suprimir per manca de demanda. La 
Taula 3-7 mostra els horaris del servei i la velocitat comercial se situa entre els 40 i 48 km/h.  

Taula 3-7. Horaris del servei d’autobús interurbà ( * només circula en període lectiu) 

Sortides des de Sant Julià  Sortides des de Vic  
Dies feiners Dissabtes Dies feiners Dissabtes 

7 :00 (*) 8 :38 8:15 8:15 
8 :00 9 :10 10:30 10:30 
8.38 10:55 12:30 11:30 
10:55 11.55 13:15 12:30 
12 :55 12:55 14:40 13:15 
14:30 15:38 17:00 19:00 
15:38 19:30 18:05 (*)  
17:30  19:00  

18.30(*)  21 :00  
19.30    

Font: Empresa J. Comasòlivas 
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3.4.2. Característiques del servei 

Característiques dels vehicles 

Les característiques de l’únic vehicle que realitza aquest servei són les següents: 

- Model: 1 autobús MAN FOCL amb capacitat per a 34 passatgers. 

- Accessibilitat: Si (vehicle adaptat amb plataforma per a PMRs).  

- Any de matriculació: desembre de 2004.  

Així mateix, l’empresa disposa de vehicles amb major capacitat (55 places) per si fes falta una 
major oferta.  

 

Característiques de les parades 

El servei d’autobús compta amb tres parades a Sant Julià de Vilatorta: a la pl. de Catalunya, al 
final de l’av. Montserrat i al c/ de Sant Ponç, totes tres equipades amb marquesina. La 
marquesina del carrer de Sant Ponç és d’un model antic i ve acompanyada d’un panell 
informatiu, mentre que les dues altres parades estan equipades de marquesines més recents 
sense panell addicional. Les seves característiques són:  

- Plaça Catalunya (vegeu Figura 3.24, CAS 1): la parada està situada a la vora oest de la plaça. És 
accessible des del c/ Marquesos de Vilallonga, i des dels carrers propers a través de la plaça. El 
paviment està en bon estat i no hi ha cap tipus d’esglaó que hi dificulti l’accés. Tot i així, la ubicació 
del mobiliari urbà no és òptima: d’una banda, les plantes se situen molt a prop de la parada i 
redueixen l’amplada lliure de la vorera, d’altra banda l’arbre i el seu escocell estan situats just davant 
de la parada. 

- Avinguda de Montserrat (vegeu Figura 3.24, CAS 2): aquesta parada està ubicada a la sortida del 
municipi en direcció a la C-25. S’hi pot accedir amb bones condicions de seguretat únicament des 
del c/ Santa Margarida, ja que l’av. de Montserrat no té voreres i que la cruïlla no està habilitada per 
poder creuar des del pg. del Torrent. Pel que fa l’accessibilitat per a les PMRs, la parada no és 
accessible per la presència de dos esglaons. 

- Carrer de Sant Ponç (vegeu Figura 3.24, CAS 3): aquesta parada està ubicada a la sortida del 
municipi en direcció a Folgueroles. S’hi pot accedir en bones condicions de seguretat des de tots els 
carrers a banda i banda de l’av. de Puig i Cunyer, ja que un pas de vianants sobreelevat permet 
creuar aquesta via. Des del punt de vista de l’accessibilitat per a les PMRs, no es pot considerar 
accessible, principalment per la presència d’un esglaó d’accés a la marquesina, així com perquè la 
marquesina està situada al c/ Sant Ponç mentre que el recorregut de la línia passa per l’av. Puig i 
Cunyer. La marquesina es troba doncs a l’altra banda del carrer i, per aquest motiu, és molt poc 
utilitzada. 
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Figura 3.24. Configuració de les parades d’autobús 

  

 

Font: lavola 

 

Aquestes tres parades donen un nivell de cobertura territorial acceptable, ja que tot el nucli urbà 
disposa d’un punt d’accés al transport col·lectiu a menys de 500 m, excepte en el cas del polígon 
industrial, la zona del Puig i una petita franja residencial del nucli urbà (vegeu el plànol 1-7). 

 

Informació als usuaris (tant a les parades com al w eb) 

La informació disponible a les parades és escassa, i només consta d’un full amb els horaris 
penjat directament a la paret de la marquesina de la parada de la plaça de Catalunya (vegeu la 
Figura 3-25) i mentre que a les parades de l’avinguda de Montserrat i del c/ Sant Ponç no hi ha 
informació del servei d’autobús. 

 

CAS 2 CAS 1 

CAS 3 
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Figura 3.25. Informació del servei d’autobús a la p arada de la plaça de Catalunya 

 

 

Per altra banda, l’empresa concessionària del servei de transport col·lectiu no disposa de pàgina 
web, si bé al web de l’Ajuntament hi apareixen els horaris actualitzats de la línia de transport 
col·lectiu de Sant Julià. 
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3.4.3. Transport escolar 

L’empresa J. Comasòlivas també té la concessió de les dues línies transport escolar d’aquesta 
zona, que és responsabilitat del Consell Comarcal d’Osona. En concret les línies: 

1. Vilanova de Sau – Folgueroles – Sant Julià de Vilatorta – Vic (IES Jaume Callís i IES Vic). Aquesta 
línia es fa amb un autobús de 55 places i aquest curs 2008-2009 la utilitzen 32-33 alumnes (del 
conjunt de municipis que dóna servei). 

2. Folgueroles – Sant Julià de Vilatorta – Calldetenes (Centre d’Educació Secundària de 
Calldetenes). Aquesta línia es fa en un autobús de 55 places i aquest curs 2008-2009 la utilitzen 
50  alumnes (del conjunt de municipis que dóna servei). 

Ambdues línies efectuen les mateixes parades a Sant Julià de Vilatorta, que coincideixen amb 
les parades del transport regular, tot i que segons la procedència dels alumnes, a vegades, es 
desplaça el punt de parada (a vegades para a l’av. de Puig i Cunyer a l’alçada del c/ de Sau i a 
vegades a l’av. de Puig i Cunyer a l’alçada del c/ Ramon Llull). 

Per altra banda, el col·legi el Roser de Sant Julià de Vilatorta compta amb un servei de transport 
escolar propi per portar els alumnes de fora del municipi al centre educatiu.  

 

3.4.4. Transport d’empresa 

Actualment, no hi ha cap empresa de Sant Julià de Vilatorta que disposi d’un servei de transport 
col·lectiu propi.  

 

3.4.5. Servei de taxi 

El municipi compta amb una llicència i una parada de taxi. Es tracta d’un vehicle de 5 places no 
adaptat per a PMRs, i el punt de parada del servei de taxi s’ubica a l’avinguda de Montserrat 
(vegeu Figura 3.26). 

 

Figura 3.26. Parada de taxi de l’avinguda de Montse rrat 
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3.5. Xarxa vehicles motoritzats privats  

3.5.1. Xarxa bàsica externa 

La xarxa viària externa que connecta amb Sant Julià es compon de vies de diferents nivells 
jeràrquics: 

Xarxa bàsica (Figura 3-27, xarxa blava):  

� L’autovia C-17 connecta Vic amb la Regió Metropolitana de Barcelona. 

� L’eix transversal (C-25) és una via preferent que connecta Girona amb Cervera, passant 
per Vic i Manresa. Aquesta infraestructura travessa el terme municipal de Sant Julià de 
Vilatorta, i compta amb una sortida / accés al punt quilomètric 187, que es troba a dos 
quilòmetres del centre del nucli urbà de Sant Julià de Vilatorta. 

Xarxa comarcal (Figura 3-27, xarxa verda): 

� La carretera N-141d connecta Sant Julià amb Calldetenes i Vic. 

� La carretera B-520 connecta Vic amb Taradell. 

� La carretera C-153 connecta Vic amb Roda de Ter. 

Xarxa local (Figura 3-27, xarxa groga): 

� La carretera BV-5201, en sentit oest connecta el nucli urbà amb l’eix transversal, o bé 
continuant per la carretera N-141d connecta amb Vic (per Calldetenes). Per altra banda, 
en sentit est, aquesta carretera connecta amb Sant Hilari Sacalm. 

� La carretera BV-5202 connecta Sant Julià de Vilatorta amb el nucli de Vilalleons.  

 

Figura 3.27. Jerarquització de la xarxa viària exte rna 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: ICC i DPTOP 
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3.5.2. Jerarquització de la xarxa viària interna 

En base als aforaments de la Diputació de Barcelona i al treball de camp realitzat en el marc 
d’aquest estudi, s’ha realitzat una aproximació a la jerarquització actual de la xarxa viària 
municipal amb els nivells següents (vegeu el Plànol 1-8): 

Xarxa primària: està formada pels eixos principals que creuen el municipi i que el connecten amb 
la xarxa externa (C-25, N141d). Aquests eixos són l’avinguda de Montserrat (BV-5201), la 
carretera de Vilalleons (BV-5202) i l’avinguda de Puig i Cunyer. 

Xarxa secundària: està formada d’aquells carrers que canalitzen el trànsit d’accés al centre del 
municipi. Són els carrers o trams dels carrers següents: 

� Carrer de Núria. 

� Carrer dels Marquesos de Vilallonga. 

� Carrer de l’Albareda. 

� Passeig de Mossèn Cinto Verdaguer. 

� Carrer de Calldetenes. 

� Avinguda de Jaume Balmes. 

� La Rambleta. 

� Carrer de la Mercè. 

� Carrer del Puig de l’Agulla. 

� Carrer de l’Església. 

 

Xarxa veïnal: està formada per aquells carrers que connecten la xarxa primària i secundària amb 
la resta del municipi i que no tenen altre funció que l’accés als habitatges. 

 

Sentits de circulació 

La xarxa viària de Sant Julià de Vilatorta es compon gairebé exclusivament de vials de doble 
sentit, que en bona part no compten amb la senyalització dels carrils de circulació ni de l’espai 
d’aparcament. Com a vials de doble sentit amb carrils senyalitzats només hi trobem: 

� L’avinguda de Montserrat. 

� L’avinguda de Sant Llorenç. 

� Un tram del carrer del Montseny. 
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� El passeig de Mossèn Cinto Verdaguer i el carrer de Tarragona, on la mitjana central 
separa els dos sentits de circulació. 

Pel que fa als carrers de sentit únic, només se’n troben al casc antic i a les zones residencials 
més recents. És el cas de: 

� Carrer de Núria. 

� Carrer dels Marquesos de Vilallonga. 

� Carrer de l’Albereda. 

� Carrer de N’Anna Xica. 

� Carrer de Santa Margarida. 

� Carrer del Montseny. 

� Carrer de les Caramelles. 

 

El Plànol 1-11 en annex d’aquest document representa els sentits de circulació a la xarxa viària 
del municipi. 
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3.6. Oferta d’aparcament 

3.6.1. Oferta d’aparcament de turismes 

La morfologia urbana de Sant Julià de Vilatorta genera una oferta d’aparcament important. En 
efecte, la forma urbana predominant és la ciutat-jardí que té les implicacions següents: 

- A la via pública, degut a la baixa densitat edificada, la longitud total de la xarxa viària és molt gran en 
relació amb la població que genera la demanda. 

- A l’espai privat, la major part dels habitatges estan dotats d’un gual amb un espai d’aparcament privat 
(generalment amb capacitat per a més d’una plaça). 

 

A la via pública 

L’oferta d’aparcament a la via pública es pot dividir entre: 

- Espai d’aparcament habilitat i senyalitzat: inclou totes les zones d’aparcament, tant les situades 
directament a la calçada com les de fora de la calçada. 

- Espai d’aparcament il·legal: és l’espai que es fa servir com a zona d’aparcament encara que estigués 
explícitament prohibit. 

- Espai d’aparcament no regulat: és tot aquell espai que es pot fer servir com a zona d’aparcament i on 
no està explícitament prohibit ni permès aparcar. Es tracta essencialment de les vores de calçada de 
la majoria de carrers del municipi. 

 

La Taula 3-8 presenta una avaluació de l’oferta total d’aparcament a la via pública. La 
quantificació de l’espai d’aparcament no senyalitzat s’ha aproximat de la següent manera: 

- s’han seleccionat tots els carrers del municipi aptes per a acollir com a mínim una fila d’aparcament a 
la vora de la calçada,  

- s’ha dividit el resultat per 5 metres que és la longitud mitjana d’un cotxe aparcat més els marges. 

 

El resultat obtingut, 1.638 places, és un mínim ja que, en realitat, la majoria de carrers 
seleccionats podrien acollir dos carrils d’aparcament (Taula 3-8). 

L’espai d’aparcament il·legal no s’ha comptabilitzat ja que s’observa principalment a 
determinades hores del dia, si bé s’ha detectat quines són les pràctiques més habituals. 

L’espai d’aparcament senyalitzat representa 780 places, la meitat de les quals se situa a la 
calçada i l’altre meitat fora de la calçada. Com es veu al plànol 1-11, hi ha tres grans bosses 
d’aparcament fora de la calçada al polígon industrial, a la plaça del Montseny i al costat de la 
carretera de Vilalleons. La resta d’aparcament està situat a la calçada, sobretot al casc antic i a 
les zones residencials de nova edificació. 
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Taula 3-8. Tipologia i quantificació de l’oferta d’ aparcament (2008) 

Tipologia d’aparcament  Nombre de places  
Espai d’aparcament senyalitzat 780 

Aparcament senyalitzat a la calçada 381 
Bossa d'aparcament fora de la calçada 399 

Espai d’aparcament il·legal nd. 
Espai d’aparcament no regulat 1.638 
Total  2.418 
Font: lavola 

 

 

A l’espai privat 

La morfologia urbana de Sant Julià de Vilatorta té fortes implicacions sobre l’oferta d’aparcament 
a l’espai privat. Segons dades de l’Ajuntament, l’any 2008 hi ha 789 entrades de vehicles a la via 
pública. Aquesta dada coincideix amb la informació del Cens de població de l’any 2001, segons 
la qual dels 1.073 habitatges del municipi, uns 704 estan dotats d’un garatge (64% del total). 
Entre els 704 habitatges que disposen d’un garatge, el 21% (150) disposen d’una sola plaça, el 
35% en disposa de 2 (244), el 26% en disposa de 3 a 5 (182) i el 18% en disposa de més de 6 
(131). Si s’aplica la mitjana de les categories esmentades, s’obté una oferta total de places a 
l’espai privat de 2.713 places. 

 

Taula 3-9. Disponibilitat de garatge a Sant Julià d e Vilatorta (2001) 

Disponibilitat de garatge Sí té No té 

Nombre de places de garatge 1 2 3 a 5 6 a 10 11 a 20 TOTAL TOTAL 

Nre. d’habitatges 150 244 182 85 43 704 369 

Total de places 150 488 728 680 667 2.713 -  

Font: INE 
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3.6.2. Anàlisi de la càrrega i descàrrega de mercad eries 

Places d’aparcament senyalitzades 

Quant a les places de càrrega i descàrrega només n’hi ha una de senyalitzada davant 
l’ajuntament, a la plaça Marquès de la Quadra. No hi ha regulació horària d’aquesta plaça i està 
sovint ocupada per vehicles no autoritzats. 

 

Figura 3.28. Plaça de càrrega i descàrrega de la pl aça Marquès de la Quadra 

 

 

Recorreguts dels vehicles de càrrega i descàrrega 

La majoria de vehicles pesants que es desplacen a Sant Julià de Vilatorta travessen el nucli urbà 
sense parar-hi, seguint -fonamentalment- el recorregut que enllaça el polígon industrial de La 
Quintana amb la C-25 per l’avinguda de Montserrat. Les operacions de càrrega i descàrrega que 
s’efectuen al polígon industrial no representen un problema per la mobilitat dels residents a Sant 
Julià. 

Per altra banda, els vehicles que efectuen operacions de càrrega i descàrrega a les zones 
residencials del municipi són de dimensions reduïdes, es tracta sobretot de furgons, de 
furgonetes i de camions rígids. Aquests vehicles accedeixen al municipi per la BV-5201 i 
l’avinguda de Montserrat i efectuen les operacions de càrrega i descàrrega principalment a la 
zona cèntrica esmentada anteriorment i tornen pel mateix itinerari. 



 

 

 Estudi de mobilitat i d’avaluació de la mobilitat g enerada de Sant Julià de Vilatorta 79 

4. Anàlisi de la demanda 

4.1. Mobilitat global 

Les dues fonts d’informació disponibles per analitzar la mobilitat al municipi de Sant Julià de 
Vilatorta són l’Enquesta de Mobilitat Obligada o EMO (1991, 1996, 2001) i l’Enquesta de Mobilitat 
Quotidiana o EMQ (2006).  

La primera per la seva naturalesa censal no implica cap pèrdua d’informació i permet obtenir 
dades exactes de tots els fluxos recollits. A més, les dades de les tres edicions de l’EMO són 
comparables i, per tant, permeten analitzar l’evolució de les pautes de mobilitat. Tot i així, 
aquesta enquesta només recull el primer desplaçament del dia per motiu de treball o d’estudi, 
amb la qual cosa recull menys d’un 25% de la mobilitat total4. 

La segona enquesta, l’EMQ 2006, recull la totalitat dels desplaçaments realitzats pels residents a 
Catalunya, així que dóna una imatge més fidel i actual de la mobilitat real. Tot i així, per la seva 
naturalesa inferencial, no permet obtenir dades molt detallades de la mobilitat d’un municipi de la 
mida de Sant Julià de Vilatorta per falta de mostra. 

Per tal de complementar aquestes dues enquestes, s’han obtingut dades del Departament 
d’Ensenyament sobre la procedència dels alumnes dels centres educatius del municipi i sobre la 
destinació dels alumnes residents a Sant Julià. 

  

                                                

4 Segons dades de l’EMQ 2006, en dia feiner, la mobilitat ocupacional representa el 24,6% de la mobilitat total dels 
residents a Catalunya. Així, tenint en compte només el primer desplaçament del dia per aquest motiu, se’n recull un 
percentatge encara menor. 
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Mobilitat per treball i estudis segons l’EMO (1991,  1996, 2001) 

Des de l’any 1991 s’observa un creixement global de la mobilitat per treball i estudis a Sant Julià 
de Vilatorta, tot i que molt diferenciat segons el tipus de fluxos (vegeu Taula 4-1): 

� Els desplaçaments interns tendeixen a decréixer, amb una taxa negativa del 8,6% en el 
període 1991-2001, la qual cosa representa una taxa interanual negativa del 0,9%. 

� Els desplaçaments de connexió, cap a altres municipis i des d’altres municipis, van 
créixer respectivament un 59% i un 52% entre el 1991 i el 2001.  

 

Taula 4-1. Evolució de la mobilitat ocupacional a S ant Julià de Vilatorta (1991-2001) 

Paràmetre EMO 2001 EMO 1996  EMO 1991 
Taxa de 

creixement 
1991-2001 

Taxa 
interanual 
1991-2001 

Interns 489 499 535 -8,6% -0,9% 

Cap a altres municipis 1.224 870 768 59,4% 4,8% 

Des d'altres municipis 251 203 165 52,1% 4,3% 

Total 1.964 1.572 1.468 33,8% 3,0% 

 

La mobilitat per raó d’estudis és constant entre l’any 1991 i l’any 2001 i, per tant, amaga el fort 
increment de la mobilitat per raó de treball, la qual en aquest període ha presentat la següent 
evolució: 

� Ha crescut un 55,5% entre el 1991 i el 2001 (increment interanual d’un 4,5%). 

� Els desplaçaments interns van decréixer un 5,2% mentre que els de connexió amb altres 
municipis van créixer un 84% (creixement interanual d’un 6,3%). 

� El que més destaca és el creixement molt fort dels desplaçaments de connexió. Els 
desplaçaments cap a altres municipis van créixer un 80% i els desplaçaments des 
d’altres municipis un 112% entre el 1991 i el 2001. 
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Taula 4-2. Evolució de la mobilitat per raó de treb all a Sant Julià de Vilatorta (1991-2001) 

Tipus de desplaçaments EMO 2001 EMO 1996 EMO 1991 
Taxa de 

creixement 
1991-2001 

Taxa 
interanual 
1991-2001 

Interns 275 298 290 -5,2% -0,5% 

Cap a altres municipis 956 592 532 79,7% 6,0% 

Des d'altres municipis 176 129 83 112,0% 7,8% 

Total 1.407 1.019 905 55,5% 4,5% 

Font: Idescat, Enquesta de Mobilitat Obligada (1991, 1996, 2001) 

 

Figura 4.1. Evolució de la mobilitat a Sant Julià d e Vilatorta (1991, 1996, 2001) 
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Font: Idescat, Enquesta de Mobilitat Obligada (1991, 1996, 2001) 

 

Quant al repartiment modal d’aquests desplaçaments per raó de treball, cal diferenciar entre els 
desplaçaments interns i els externs: 

� En els desplaçaments interns, el mode a peu representa una part modal del 50%, el 
vehicle privat el 47% i els altres mitjans una percentatge modal irrellevant.  

� En els desplaçaments de connexió, el transport privat predomina amb un 97%, el 
transport públic representa només un 1,6% i la resta de mitjans té una part modal 
irrellevant, inferior a l’1%. 
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Taula 4-3. Repartiment modal dels desplaçaments int erns i de connexió  

Paràmetre Interns Connexió 

Transport privat 47,4% 97,4% 

Transport públic 0,9% 1,6% 

A peu 50,2% 0,1% 

Privat + Públic 0,9% 0,7% 

Altres mitjans 0,5% 0,2% 

Total 100,0% 100,0% 

Font: Idescat, Enquesta de Mobilitat Obligada 2001 

 

Els desplaçaments en vehicle privat per motius laborals són majoritàriament individuals. Així, 
segons les dades del Cens 2001 de l’INE, la taxa d’ocupació dels cotxes és de 1,05 persones 
per vehicle. 

Les dades de les tres edicions de l’Enquesta de Mobilitat Obligada permeten copsar la distribució 
territorial dels fluxos de mobilitat així com la seva evolució. Si analitzem l’àmbit geogràfic de la 
mobilitat per treball i estudis s’observa:  

� La mobilitat externa creix (tant atreta com generada) creix a un ritme molt important.  

� Elevat grau de dependència de la mobilitat respecte a Vic. No obstant això, aquesta 
dependència Vic s’està reduint: l’any 1991, Vic era la destinació del 68% del total de 
desplaçaments cap a altres municipis mentre que el 2001 representa el 55%. 

� En un ordre molt inferior, també creix les interrelacions entre Sant Julià i Manlleu, Roda 
de Ter, Calldetenes, Taradell i Santa Eugènia de Berga. En canvi destaca el baix grau 
d’interrelació amb Folgueroles, i que aquesta hagi disminuït en els darrers anys.  
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Taula 4-4. Distribució territorial dels fluxos de m obilitat amb origen o destí a Sant Julià de 
Vilatorta 5 (valors absoluts) 

Distribució territorial EMO 2001 EMO 1996 EMO 1991 

Desplaçaments a altres municipis 1.224 870 768 

Vic 672 540 529 

Barcelona 60 74 42 

Manlleu 50 24 24 

Calldetenes 38 25 24 

Gurb 33 28 16 

Taradell 22 14 13 

Roda de Ter 16 11 14 

Santa Eugènia de Berga 14 9 6 

Balenyà 12 9 5 

Torelló 12 14 9 

Resta de municipis 295 122 86 

Desplaçaments des d'altres municipis 251 203 165 

Vic 65 42 28 

Calldetenes 30 24 26 

Manlleu 23 16 2 

Roda de Ter 20 4 0 

Folgueroles 20 27 28 

Barcelona 12 10 9 

Taradell 9 8 5 

Santa Eugènia de Berga 8 8 6 

Tona 5 5 3 

Resta de municipis 59 59 58 

Font: Idescat, Enquesta de Mobilitat Obligada (1991, 1996, 2001) 

 

                                                

5 Els municipis d’origen o de destinació estan ordenats en funció del valor de l’any 2001. 
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Taula 4-5. Distribució territorial dels fluxos de m obilitat amb origen o destí a Sant Julià de 
Vilatorta (percentatges) 

 Distribució territorial  EMO 2001 EMO 1996 EMO 1991 

Desplaçaments a altres municipis 100,0 100,0 100,0 
Vic 54,9 62,1 68,9 

Manlleu 4,9 8,5 5,5 

Barcelona 4,1 2,8 3,1 

Gurb 3,1 2,9 3,1 

Calldetenes 2,7 3,2 2,1 

Taradell 1,8 1,6 1,7 

Roda de Ter 1,3 1,3 1,8 

Santa Eugènia de Berga 1,1 1,0 0,8 

Balenyà 1,0 1,0 0,7 

Torelló 1,0 1,6 1,2 

Resta de municipis 24,1 14,0 11,2 

Desplaçaments des d'altres municipis 100,0 100,0 100,0 
Vic 25,9 20,7 17,0 

Calldetenes 12,0 11,8 15,8 

Manlleu 9,2 7,9 1,2 

Roda de Ter 8,0 2,0 0,0 

Folgueroles 8,0 13,3 17,0 

Taradell 4,8 4,9 5,5 

Santa Eugènia de Berga 3,6 3,9 3,0 

Barcelona 3,2 3,9 3,6 

Tona 2,0 2,5 1,8 

Resta de municipis 23,3 29,1 35,1 

Font: Idescat, Enquesta de Mobilitat Obligada (1991, 1996, 2001) 
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Mobilitat per estudis segons dades del Departament d’Ensenyament 

Aquest apartat es basa amb les dades del Departament d’Ensenyament sobre l’origen i la 
destinació dels alumnes residents a Sant Julià i sobre els alumnes que estudien a Sant Julià pel 
curs 2007-2008. La Taula 4-6 presenta la procedència dels alumnes que estudien als centres 
escolars: 

� Els dos centres educatius acullen un total de 421 alumnes, el 75% dels quals són 
residents a Sant Julià i el 25% residents a altres municipis. 

� El 96% dels alumnes del CEIP de Bellpuig són residents a Sant Julià de Vilatorta, mentre 
que la provinença dels alumnes del col·legi El Roser és més variada i els alumnes 
residents a Sant Julià de Vilatorta només representen el 61% del total. Els alumnes no 
residents provenen principalment de Vic (20 alumnes), de Folgueroles (17 alumnes) i de 
Calldetenes (8 alumnes). 

 

Taula 4-6. Procedència dels alumnes dels centres es colars de Sant Julià de Vilatorta (curs 
escolar 2007-2008) 

Escola Residents a St Julià No residents a St Julià  Total 
CEIP Bellpuig 156 7 163 
Col·legi El Roser 158 100 258 
Total 314 107 421 

Font: Departament d’Ensenyament 

 

Quant a la destinació dels alumnes residents a Sant Julià de Vilatorta  

� El nombre d’alumnes residents a Sant Julià de Vilatorta és 520. El 60% d’aquests 
alumnes estudien al propi municipi mentre que el 40% restant estudia a centres escolars 
situats fora del municipi. 

� Entre aquests centres escolars destaquen l’IES de Vic (39 alumnes), Sant Miquel dels 
Sants (39 alumnes) i l’Escorial (25 alumnes) també situats a Vic, i el SES de Calldetenes 
(19 alumnes). 

 

Taula 4-7. Destinació dels alumnes residents a Sant  Julià (curs 2007-2008) 

Destí Nre. d'alumnes 
Que estudien a Sant Julià 314 
Que estudien fora de Sant Julià 206 

IES de Vic 39 

Sant Miquel dels Sants (Vic) 39 

Escorial (Vic) 25 

SES de Calldetenes 19 
Total 520 

Font: Departament d’Ensenyament 
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Per tant, tenint en compte que cada alumne fa dos desplaçaments diaris per anar a l’escola 
(anada i tornada), la mobilitat escolar del municipis es resumeix a la Taula 4-8, i suposa un total 
de 1.254 desplaçaments / dia.  

 

Taula 4-8. Desplaçaments interns i de connexió per motiu d’estudi 

Desplaçaments de... Nre. desplaçaments  

Residents i alumnes a Sant Julià 628 

Residents a Sant Julià i alumnes fora 412 

Residents a fora i alumnes a Sant Julià 214 

Total 1254 

Font: lavola, a partir de dades del Departament d’Ensenyament 
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Mobilitat global segons l’EMQ 2006 

Es presenten a continuació els resultats de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2006 pel municipi 
de Sant Julià de Vilatorta en dia feiner, en la que s’analitza:  

� Els desplaçaments realitzats pels residents a Sant Julià de Vilatorta majors de 4 anys,  

� Tots els desplaçaments realitzats per residents a Catalunya majors de 4 anys que tenen 
origen o destí (connexió), o bé origen i destí (interns) a Sant Julià de Vilatorta. Aquesta 
suma de desplaçaments interns i de connexió es designarà a continuació com a 
“desplaçaments amb origen i/o destí a Sant Julià de Vilatorta”. 

Els primers resultats serveixen per copsar la distribució territorial dels desplaçaments dels 
residents al municipi i per calcular la taxa d’autocontenció intramunicipal. Els segons resultats 
donen una imatge de tota la mobilitat que es dóna al municipi, independentment del municipi de 
residència de les persones que s’hi desplacen. 

Els residents a Sant Julià de Vilatorta realitzen uns 7.900 desplaçaments en dia feiner, dels quals 
el 65% són de connexió, el 7% són desplaçaments externs (no tenen ni origen ni destí a Sant 
Julià) i el 28% són interns. Aquesta última xifra s’assimila a la taxa d’autocontenció municipal, 
que és especialment baixa. 

 

Taula 4-9. Distribució territorial dels desplaçamen ts dels residents a Sant Julià 

Àmbit  Nre. % 

Interns 2.216 28,1% 

Connexió 5.103 64,6% 

Externs 579 7,3% 

Total 7.897 100,0% 

Font: EMQ 2006 

 

De l’explotació de l’EMQ 2006 a Sant Julià de Vilatorta en destaca que el total de desplaçaments 
que tenen origen i/o destí Sant Julià és de 9.364, dels quals 7.897 desplaçaments són efectuats 
per residents al municipi.  

Quant al repartiment modal, predomina clarament el transport privat, amb un 72,5%, el mode no 
motoritzat (principalment a peu) representa un 19,5% i el transport públic un 8%. Els 
desplaçaments en vehicle privat són majoritàriament individuals, ja que presenten una mitjana de 
1,21 persones per vehicle. Aquesta xifra és similar a la taxa d’ocupació mitjana del total de 
desplaçaments realitzats pels residents a Catalunya (1,22). 
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Taula 4-10. Repartiment modal dels desplaçaments am b origen i/o destí a Sant Julià 

Mode de transport Nre. % 

No motoritzat 1.828 19,5 

Transport públic 751 8,0 

Transport privat 6.785 72,5 

Total 9.364 100,0 

Font: EMQ 2006 

 

S’observen diferències importants en el repartiment modal dels desplaçaments interns i dels 
desplaçaments de connexió6: en els desplaçaments interns, els desplaçaments no motoritzats 
predominen amb un 66% respecte al vehicle privat (34%), mentre que en els desplaçaments de 
connexió, és el transport privat que predomina amb un 84,5%, mentre que el mode no motoritzat 
representa només un 5%. Quant al transport públic, representa un 10,5% del total de 
desplaçaments de connexió. 

 

Taula 4-11. Repartiment modal dels desplaçaments in terns i de connexió 

Desplaçaments interns  Nre. % Desplaçaments de conn exió Nre. % 

No motoritzat 1.469 66,3 No motoritzat 359 5,0 

Transport privat 747 33,7 Transport públic 751 10,5 

Total 2.216 100,0 Transport privat 6.039 84,5 

   Total 7.149 100,0 

 

Quant als motius de desplaçaments, els resultats són similars als resultats generals de l’EMQ 
2006 per tot Catalunya i per la comarca d’Osona: la tornada a casa representa un 47% dels 
desplaçaments, la mobilitat ocupacional un 28% i la mobilitat personal un 25%. 

 

Taula 4-12. Repartiment de motius dels desplaçament s amb origen i/o destí a Sant Julià 

Motiu  Nre. % 

Tornada a casa 4.390 46,9 

Mobilitat ocupacional 2.614 27,9 

Mobilitat personal 2.361 25,2 

Total 9.364 100,0 

Font: EMQ 2006 

                                                

6 En el cas dels desplaçaments interns, els resultats són merament indicatius ja que la mostra de l’enquesta és 
insuficient per poder arribar a aquest nivell de detall amb un marge d’error acceptable. 



 

 

 Estudi de mobilitat i d’avaluació de la mobilitat g enerada de Sant Julià de Vilatorta 89 

En relació a la durada dels desplaçaments, s’observen diferències importants entre els tres 
modes de transport: la durada mitjana dels desplaçaments en transport públic és de gairebé una 
hora, mentre que la durada dels desplaçaments en transport privat és de 16 minuts i la dels 
desplaçaments no motoritzats de 12 minuts. 

 

Taula 4-13. Durada mitjana dels desplaçaments segon s mode de transport  

Mode  Temps mitjà (minuts) 

No motoritzat 12 

Transport públic 59 

Transport privat 16 

Font: EMQ 2006 

 

La mostra de l’EMQ 2006 permet analitzar amb més detall els desplaçaments de connexió. Tal 
com mostren les taules següents: 

� Els desplaçaments de connexió estan vinculats a la mobilitat ocupacional (vegeu Taula 4-
14): els desplaçaments per aquest motiu representen el 27,9% del total de 
desplaçaments mentre que representen més del 32% dels desplaçaments de connexió. 

� Els homes realitzen més desplaçaments de connexió (un 65%) que les dones (un 35%) 
(vegeu Taula 4-15), fet que s’explica pel fet que són majoritàriament desplaçaments en 
vehicle privat. 

� Els individus de 30 a 64 realitzen més de la meitat dels desplaçaments de connexió 
(vegeu Taula 4-16). 

� Quant a la situació professional, els actius realitzen el 60% dels desplaçaments de 
connexió, els estudiants i escolars en realitzen el 16,5%, els jubilats i pensionistes el 12% 
i els aturats el 9% (vegeu Taula 4-17). 

� Pel que fa a l’origen i al destí dels desplaçaments de connexió destaquen Vic amb un 
47%, Manlleu amb un 8%, Gurb i Folgueroles amb un 6%, i Calldetenes amb un 4% 
(vegeu Taula 4-18). 

 

Taula 4-14. Repartiment de motius dels desplaçament s de connexió 

Motiu Nre. % 

Tornada a casa 3.263 46,6% 

Mobilitat ocupacional 2.300 32,2% 

Mobilitat personal 1.587 22,2% 

Total 7.150 100,0% 

Font: EMQ 2006 
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Taula 4-15. Desplaçaments de connexió segons gènere  

Sexe Nre. % 

Home 4.666 65,3% 

Dona 2.483 34,7% 

Total 7.149 100,0% 

Font: EMQ 2006 

 

Taula 4-16. Desplaçaments de connexió segons edat 

Franja d’edat Nre. % 

De 4 a 15 anys 527 7,4% 

De 16 a 29 anys 2.139 29,9% 

De 30 a 64 anys 3.635 50,9% 

De 65 i més anys 848 11,9% 

Total 7.149 100,0% 

Font: EMQ 2006 

 

Taula 4-17. Desplaçaments de connexió segons situac ió professional 

Situació professional N % 

Escolar/Estudiant 1.177 16,5% 

Feines de la llar) 161 2,2% 

Jubilat/Pensionista 847 11,8% 

Actiu ocupat 4.321 60,4% 

No ocupada 643 9,0% 

Total 7.149 100,0% 

Font: EMQ 2006 

 

Taula 4-18. Origen o destí dels desplaçaments de co nnexió 

Municipi Nre. % 

Vic 3.341 46,7% 

Manlleu 581 8,1% 

Gurb 424 5,9% 

Folgueroles 413 5,8% 

Calldetenes 293 4,1% 

Resta de municipis 2.097 29,3% 

Total 7.149 100,0% 

Font: EMQ 2006 
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L’Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2006 permet també obtenir informació subjectiva sobre l’ús 
dels diferents mitjans de transport. En el cas de Sant Julià de Vilatorta, la mostra és insuficient 
per fer-ne una explotació exhaustiva, i únicament cal destacar que d’entre els usuaris del 
transport privat, els principals motius d’ús són l’absència d’alternativa amb transport públic (7,12), 
seguit de l’obligació de desplaçar-se a diferents llocs de forma consecutiva (6,44), seguit de 
l’estalvi en el temps de desplaçament (5,67). Els motius menys rellevants són el cost menor 
(1,92) i la disponibilitat d’aparcament al lloc de destinació (vegeu Taula 4-19). 

 

Taula 4-19. Motius d’ús del transport privat 

Motiu d’ús Valoració 

Estalvi en el temps de desplaçament 5,67 

Haver de desplaçar-se a diferents llocs de forma consecutiva 6,44 

Disponibilitat d'aparcament en el lloc de destinació 2,34 

Seguretat o sensació de protecció 2,54 

Menor cost 1,92 

Absència d’alternativa per desplaçar-se amb transport públic 7,12 

Les alternatives existents per desplaçar-se amb transport públic tenen poca freqüència 4,90 

Masses transbordaments en les alternatives existents per desplaçar-se amb transport públic 2,42 

Confort o benestar que representa viatjar en vehicle privat 5,38 

Font: EMQ 2006 
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4.2. Ús dels diferents modes de transport 

Per tal de disposar d’una aproximació a l’ús dels diferents modes de transport a dins del municipi 
s’ha efectuat un recompte manual del nombre de vianants, bicicletes i trànsit motoritzat en 10 
punts del nucli urbà. En la documentació annexa d’aquest treball es detallen els punts escollits i 
el motiu pel qual s’han escollit, també les fitxes dels recomptes efectuats en hora punta i en hora 
vall, i finalment el mètode per estimar l’aranya de trànsit en els vials de Sant Julià de Vilatorta. 

 

4.2.1. Desplaçaments a peu 

Els desplaçaments a peu dins del nucli urbà de Sant Julià es localitzen al centre del municipi, en 
concret: 

� Al centre històric del municipi, però principalment a l’entorn de les places de Catalunya i 
del Marquès de la Quadra.  

� Vials cèntrics del municipi, especialment a l’avinguda de Montserrat i als carrers de Núria 
i dels Marquesos de Vilallonga.  

En un ordre més secundari, també es detecten forces desplaçaments a peu a l’entorn dels 
principals equipaments i serveis del municipi, en especial a l’entorn del CEIP Bellpuig, el pavelló, 
el CAP, la zona esportiva de l’Albereda i la llar d’infants, així com els principals vials de connexió 
entre el centre i aquests equipaments. 

Per constatar aquest fet, s’han realitzat recomptes de trànsit a peu a 10 punts clau del municipi. 
Tot i que aquests recomptes no permeten confeccionar l’aranya de desplaçaments de vianants 
del municipi, si que ha permès fer una anàlisi qualitativa de cadascun d’aquests punts. En aquest 
sentit, cal destacar que: 

� A les zones residencials perifèriques (punts 1 i 2) i al polígon industrial (punts 9 i 10) la 
intensitat del transit de vianants és quasi nul·la. 

� A les zones més properes al centre o que donen accés a equipaments importants (punts 
3, 8 i 5), la intensitat és més alta i concentrada a determinades franges horàries (accés al 
col·legi). 

� A les zones cèntriques (punts 4 i 6) és on el trànsit de vianants és més important. Al punt 
d’aforament número 4, s’han comptat 95 vianants en una hora (10:00-11:00). 

La taula següent presenta el resultat dels recomptes de vianants realitzats. L’hora punta i l’hora 
vall corresponen a la distribució horària del trànsit de vehicles motoritzats ja que s’han 
recomptats tots els usuaris als mateixos punts. Al punt 4 i al punt 5, no s’ha pogut recomptar els 
usuaris no motoritzats en hora punta. 
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Taula 4-20. Intensitat del trànsit de vianants (nre . de vianants/hora) 

Núm. Punt Vial aforat Hora punta  Hora vall  

1 Av. de Montserrat amb C/ Sta. Margarida 0 0 

2 Av. Puig i Cunyer amb C/ St Ponç 0 4 

3 Av. Puig i Cunyer amb Av. Jaume Balmes 21 7 

4 Av. de Montserrat amb C/ de Núria nd* 80 

5 Av. de Montserrat amb Ctra. de Vilalleons nd* 0 

6 C/ dels Marquesos de Vilallonga amb C/ de Núria 61 95 

7 C/ del Montseny amb C/ de N'Anna Xica 0 51 

8 C/ Pare Manuel Cazador amb C/ Marquesos de Vilallonga 24 19 

9 Ctra. de Vilalleons amb C/ La Quintana 0 0 

10 Ctra. de Vilalleons amb C/ de la Tècnica 0 0 

Font: lavola 

 

Figura 4.2. Intensitat de trànsit de vianants (suma  hora punta i hora vall) 

 

Font: lavola 
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4.2.2. Desplaçaments amb bicicleta 

A partir dels recomptes de la intensitat de trànsit dels diferents usuaris de l’espai vial en 10 punts 
clau del municipi, es pot afirmar que, de forma general, l’ús de la bicicleta és poc significatiu com 
a mitjà de mobilitat quotidiana, i únicament cal destacar els desplaçaments següents: 

� D’accés a l’escola de nens sols o acompanyats (punt núm.8) 

� D’accés al polígon industrial, encara que no hi ha cap itinerari habilitat per a aquest ús 
(punt núm. 5). 

 

Taula 4-21. Intensitat del trànsit de bicicletes (n re. de bicicletes/hora) 

Núm. Punt Vial aforat Hora punta  Hora vall 

1 Av. de Montserrat amb C/ Sta. Margarida 0 4 

2 Av. Puig i Cunyer amb C/ St Ponç 0 2 

3 Av. Puig i Cunyer amb Av. Jaume Balmes 4 2 

4 Av. de Montserrat amb C/ de Núria nd* 1 

5 Av. de Montserrat amb Ctra. de Vilalleons nd* 6 

6 C/ dels Marquesos de Vilallonga amb C/ de Núria 1 5 

7 C/ del Montseny amb C/ de N'Anna Xica 0 1 

8 C/ Pare Manuel Cazador amb C/ Marquesos de Vilallonga 11 0 

9 Ctra. de Vilalleons amb C/ La Quintana 0 4 

10 Ctra. de Vilalleons amb C/ de la Tècnica 0 2 

Font: lavola 
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Figura 4.3. Intensitat de trànsit de bicicletes (su ma hora punta i hora vall) 

 

Font: lavola 
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4.2.3. Transport col·lectiu 

Segons dades de l’empresa Comasòlivas, la demanda total anual de la línia Vic – Sant Julià de 
Vilatorta és de 53.631 viatgers (2007), repartits en: 

� la relació Vic-Calldetenes representa el 16,5% del total amb 8.841 usuaris. 

� la relació Vic-Folgueroles representa el 39,3% amb 21.069 usuaris. 

� la relació Vic-Sant Julià representa el 44,2% del total amb 23.721 usuaris. 

Les relacions que no tenen Vic com a origen o com a destí, és a dir, la relació Calldetenes – Sant 
Julià de Vilatorta, la relació Calldetenes – Folgueroles i la relació Sant Julià de Vilatorta -   
Folgueroles, són poc significatius. Tenint en compte aquest nombre d’usuaris, l’ocupació mitjana 
de les expedicions d’aquesta línia és del 30%.  

 

Figura 4.4. Repartiment de la demanda anual de la l ínia Vic-Sant Julià de Vilatorta (2007) 
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Font: Empresa J. Comasòlivas 

 

Pel que fa als dies de la setmana, el dimarts la línia compta amb un 10% més d’usuaris ja que és 
el dia del mercat de Vic, mentre que el dissabte és un dia amb menys usuaris que la mitjana en 
dia feiner. Els serveis dels diumenges i festius es va eliminar per manca d’usuaris. En dia feiner, 
els usuaris que viatgen des de Sant Julià de Vilatorta o cap a aquest municipi representen una 
mitjana diària de 85 a 90 usuaris mentre que, en dissabte representarien entre 65 i 70 usuaris. 

Quant a l’ús de les diferents parades del municipi, la major part dels usuaris pugen o baixen a la 
parada de la plaça de Catalunya, mentre que la parada de l’avinguda Puig i Cunyer és poc 
utilitzada i la de l’avinguda de Montserrat encara menys. 
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Pel que fa al repartiment segons els diferents mesos de l’any (vegeu Figura 4.5), la demanda 
oscil·la entre 3.500 i 5.300 usuaris mensuals, i la mitjana és de 4.470 usuaris. S’observa una 
caiguda clara al mes de juliol i al mes d’agost que correspon al període no lectiu durant el qual 
s’eliminen 3 expedicions diàries. 

 

Figura 4.5. Repartiment de la demanda segons mesos (2007) 
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Font: Empresa J. Comasòlivas 

 

Quant al repartiment de la demanda segons hores del dia (vegeu Taula 4-22), l’expedició amb 
més usuaris és l’expedició que surt de Sant Julià de Vilatorta a les 8:38 del matí. Destaquen 
també les expedicions que surten des de Vic a les 10:30 i a les 12:30, així com l’expedició de 
Sant Julià de Vilatorta de les 8:00 del matí, però únicament en període lectiu. 

 

Taula 4-22. Demanda segons expedicions del dia 

Sortides des de Sant Julià  Sorti des des de Vic  
Dies feiners Dissabtes Dies feiners Dissabtes 

7 :00 (*) 8 :38 8:15 8:15 
8 :00 9 :10 10:30 10:30 
8:38 10:55 12:30 11:30 

10:55 11.55 13:15 12:30 
12 :55 12:55 14:40 13:15 
14:30 15:38 17:00 19:00 
15:38 19:30 18:05 (*)  
17:30  19:00  

18.30(*)  21 :00  
19.30    

(*) únicament circulen en període lectiu 
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Font: Empresa J. Comasòlivas 

Quant a la tendència, no s’intueix un increment en el nombre d’usuaris en els darrers anys, més 
aviat al contrari. 

El perfil dels usuaris es divideix entre joves i gent gran: aproximadament el 60% són joves en 
edat escolar mentre del 40% restant són persones majors generalment sense carnet de conduir i 
immigrants. 

El punt més conflictiu del recorregut a dins del nucli urbà de Sant Julià, és el gir entre el carrer de 
Núria i la plaça de Catalunya. Cada dia hi ha algun bus que s’ha d’esperar per l’estacionament 
indegut. Per altra banda, els vehicles estacionats en doble fila al carrer de Núria també dificulten 
el pas. 
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4.2.4. Vehicle privat 

Intensitat del trànsit a la xarxa primària 

La intensitat de trànsit observada als tres eixos que connecten Sant Julià de Vilatorta amb la 
resta del territori (BV-5201 en direcció a Calldetenes, BV-5201 en direcció a Sant Sadurní 
d’Osomort, BV-5202 en direcció a Vilalleons) és molt desigual (vegeu Taula 4-23): 

� La BV-5201 en el seu tram entre Sant Julià de Vilatorta i Calldetenes acull uns 6.700 
vehicles/dia en dia feiner, amb un percentatge de vehicles pesants molt elevat (del 33,5% 
en direcció a Calldetenes). 

� La BV-5201 en el seu tram entre Sant Julià de Vilatorta i Sant Sadurní d’Osormort té una 
IMD notablement més baixa, amb uns 167 vehicles/dia feiner. El percentatge de pesants 
és més alt en direcció a Sant Julià. 

� La carretera de Vilalleons té una IMD de 84 vehicles/dia i el percentatge de pesants és 
similar en les dues direccions. 

 

Taula 4-23. Intensitat del trànsit a la xarxa de co nnexió [Per la localització dels punts, 
vegeu Figura 4.7] 

Punt 1  

 DIR. CALLDETENES DIR. SANT JULIÀ 

Carretera PQ Any IMD % pesants Hora punta  IMD % pesants Hora punta  

BV-5201 900 2007 3.407 33,5% 329 3.313 15,7% 344 

Punt 2 

 DIR. VILALLEONS DIR. SANT JULIÀ 

Carretera PQ Any IMD % pesants Hora punta  IMD % pesants Hora punta  

BV-5202 2000 2008 446 8,6% 44 455 10,5% 40 

Punt 3  

 DIR. ST SADURNÍ D'OSOMORT DIR. SANT JULIÀ 

Carretera PQ Any IMD % pesants Hora punta  IMD % pesants Hora punta  

BV-5201 900 2007 77 8,0% 7 90 13,9% 9 

 

Quant a la distribució horària d’aquest trànsit, s’observa a la Figura 4.6 el flux entre Sant Julià de 
Vilatorta i Vic així com la relació estreta entre l’ús del transport privat i la mobilitat ocupacional. 
Així: 

� En direcció a Calldetenes, la punta del matí neix entre les 6 i les 7 i creix contínuament 
fins la franja compresa entre les 8 i les 9 on arriba al seu màxim del dia. Després decreix 
ràpidament per arribar a una franja vall compresa entre les 10 i les 13. A la tarda 
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s’observen dues puntes menys marcades que la punta del matí, entre les 14 i les 15 i 
entre les 17 i les 18. 

� Paral·lelament, s’observa com els fluxos en direcció a Sant Julià de Vilatorta corresponen 
exactament a les tornades dels fluxos en direcció a Calldetenes. L’hora punta és la franja 
entre les 14 i les 15 que correspondria a la tornada a casa al mig dia, l’hora vall coincideix 
amb les dues puntes del flux en direcció a Calldetenes que correspondria a la tornada a 
la feina. Per fi, s’observa una segona punta entre les 19 i les 21 que correspon a l’última 
tornada a casa. 

 

Figura 4.6. Distribució horària del trànsit a la BV -5201 en dia feiner en el tram de Sant Julià 
de Vilatorta a Calldetenes 
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Font: lavola, a partir dels aforaments de la Diputació de Barcelona 

 

 

 

 



 

 

 Estudi de mobilitat i d’avaluació de la mobilitat g enerada de Sant Julià de Vilatorta 101 

Figura 4.7. Localització dels punts d’aforament de la Diputació de Barcelona i dels punts 
d’aforament propis 

 

Font: lavola, Diputació de Barcelona, ICC, Topogràfic 1/5000 
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Intensitat del trànsit a la resta de la xarxa viàri a 

Per tal de poder avaluar el trànsit a tota la xarxa viària de Sant Julià de Vilatorta, s’han realitzat 
aforaments a 10 punts clau del municipi (vegeu Figura 4.7). Es presenta a continuació alguns 
dels valors dels 10 punts d’aforament propis que es consideren més rellevants. La primera 
columna de la taula fa referència al número del punt aforat i la segona columna fa referència al 
codi utilitzat en les fitxes detallades que es poden consultar a l’annex d’aquest document: 

 

Taula 4-24. IMD als punts clau aforats manualment 

Nº punt  Codi Vial aforat Punt d'aforament IMD % VP 

1 1_3 Av. de Montserrat Cruïlla amb C/ Sta. Margarida 7.322 6,6% 

1 1_2 C/ Sta. Margarida Cruïlla amb Av. de Montserrat 1.660 1,6% 

2 2_3 Av. Puig i Cunyer Cruïlla amb C/ St Ponç 1.506 9,5% 

3 3_1 Av. Puig i Cunyer Cruïlla amb Av. Jaume Balmes 2.176 5,9% 

3 3_5 La Rambleta Cruïlla amb Av. Puig i Cunyer 1.328 4,2% 

3 3_3 Av. Jaume Balmes Cruïlla amb Av. Puig i Cunyer 976 3,5% 

4 4_1 Av. de Montserrat Cruïlla amb C/ de Núria 5.022 13,3% 

4 4_3 C/ de Núria Cruïlla amb Av. de Montserrat 2.211 3,9% 

5 5_1 Av. de Montserrat Cruïlla amb Ctra. de Vilalleons 3.945 17,9% 

5 5_4 Ctra. de Vilalleons Cruïlla amb Av. de Montserrat 2.982 22,6% 

6 6_2 C/ Marquesos Vilallonga Cruïlla amb C/ de Núria 950 4,1% 

6 6_3 C/ de la Mercè Cruïlla amb C/ Marquesos Vilallonga 810 0,6% 

7 7_1 C/ del Montseny Cruïlla amb C/ de N'Anna Xica 775 12,5% 

8 8_2 C/ Pare Manuel Cazador Cruïlla amb C/ Marquesos Vilallonga 405 3,4% 

9 9_1 Ctra. de Vilalleons Cruïlla amb C/ La Quintana 2.073 27,1% 

9 9_2 C/ La Quintana Cruïlla amb Ctra. de Vilalleons 1.259 32,3% 

10 10_2 Ctra. de Vilalleons Cruïlla amb C/ de la Tècnica 1.065 12,7% 

Font: lavola 
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Aquests 10 punts d’aforament propis, juntament amb les dades de la Diputació de Barcelona, 
han permès construir l’aranya de trànsit del municipi (vegeu el Plànol 1-8).  

L’anàlisi de l’aranya de trànsit mostra com la intensitat del trànsit està estretament vinculada a la 
funció que té cada vial en la xarxa viària, motiu pel qual l’aranya coincideix amb la jerarquització 
de la xarxa viària. Tot i així, es poden observar tres casos particulars: 

� Els carrers Ramon Llull i de les Roques acullen un trànsit particularment important degut 
a l’accés al col·legi El Roser i al CEIP Bellpuig. 

� La carretera de Vilalleons té una IMD d’uns 800 vehicles/dia entre el polígon industrial i el 
vial d’accés a Santa Eugènia de Berga, i una IMD molt inferior després d’aquesta cruïlla. 

� La BV-5201, que s’ha considerat xarxa primària, té una intensitat molt baixa un cop 
passada la cruïlla amb la carretera de Vilalleons. 
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4.2.5. Demanda d’aparcament 

La principal demanda d’aparcament de Sant Julià de Vilatorta es relaciona amb l’aparcament 
residencial, en menor mesura amb l’aparcament relacionat amb la mobilitat laboral i en 
l’estacionament terciari (per accedir a equipaments, serveis i establiments del sector terciari).  

En relació a l’aparcament residencial, el parc mòbil de Sant Julià consta de 2.309 vehicles, dels 
quals aproximadament 1.535 són turismes. Pràcticament tot aquest parc mòbil disposa 
d’aparcament l’interior de l’habitatge o en l’espai privat (que s’estima que és superior a 2.700 
places).  

En relació a la demanda d’aparcament per motius de treball, aquest es concentra a la zona 
industrial, així com al centre històric que és on hi ha un major nombre de serveis municipals i 
establiments comercials. No obstant això, cal destacar que en termes de mobilitat per motius de 
treball, a Sant Julià el nombre de residents amb lloc de treball a fora del municipi és superior al 
nombre de treballadors en empreses de Sant Julià  que venen de fora. Per tant, el motiu de 
treball no esdevé gaire problemàtic en la demanda d’aparcament.  

L’aparcament relacionat amb l’oci, les gestions i l’accés dels usuaris a serveis municipals, 
principalment es concentra al centre històric del municipi, essent per tant aquest el sector del 
municipi amb una major demanda d’aparcament.  

En relació a la indisciplina relacionada amb l’aparcament, en el treball de camp s’han determinat 
diverses actuacions il·legals, principalment localitzades:  

� L’aparcament il·legal que ocupa espais previstos per a altres usos, com ara zones de 
càrrega i descàrrega o parada de taxi. 

� L’aparcament il·legal que obstrueix o dificulta el pas dels altres vehicles, sobretot quan es 
tracta de vehicles de grans dimensions. Aquest tipus d’aparcament és especialment 
problemàtic quan s’ubica a les cruïlles ja que els vehicles més llargs tenen un radi de gir 
més gran (vegeu Figura 4-8, CAS 3). 

� L’aparcament il·legal que genera un perill pels altres vehicles motoritzats i/o pels vianants 
perquè obstrueix el pas o dificulta la visibilitat (vegeu Figura 4-8, CAS 1, 2 i 3). 
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Figura 4.8. Disfuncions generades per l’aparcament il·legal (cruïlla Av. Montserrat amb C/ 
Núria, cruïlla C/ Núria amb C/ Marquesos de Vilallo nga) 

  

 

Font: lavola 

CAS 1 CAS 2 

CAS 3 
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5. Caracterització del sistema de mobilitat 

5.1. Caracterització del sistema actual de mobilita t 

5.1.1. A peu 

Tal i com s’ha detallat anteriorment, els principals recorreguts que efectuen els vianants de Sant 
Julià es localitzen a:  

� Al centre històric del municipi, però principalment a l’entorn de les places de Catalunya i 
del Marquès de la Quadra.  

� Vials cèntrics del municipi, especialment a l’avinguda de Montserrat, carrer de Núria i 
carrer dels Marquesos de Vilallonga.  

� A l’entorn immediat dels principals equipaments públics.  

 

Tenint en compte aquesta situació, cal destacar les següents observacions o desajustos que 
presenta l’espai físic d’aquests itineraris:  

� El pendent no esdevé un element limitant, ja que la major part dels recorreguts transiten 
per vials amb pendents inferiors al 5%. 

� L’accessibilitat a l’entorn immediat dels principals pols de mobilitat del municipi presenta 
algunes mancances significatives.  

� No existeix cap itinerari que connecti el nucli amb la zona industrial i el sector residencial 
del Puig.  

� S’ha fet una actuació de pacificació i millora de l’espai per als vianants a l’entorn del 
centre històric.  

� Manca de passos per a vianants en condicions a bona part de l’entramat urbà de Sant 
Julià.  

� Existeix espais de vorera per urbanitzar total, parcialment o amb deficiències en quant a 
la urbanització.  

Així mateix, també cal destacar que a Sant Julià de Vilatorta part dels vianants busquen el 
trajecte més curt, la qual cosa implica sovint creuar fora dels espais habilitats, la qual cosa té 
implicacions diferents segons les zones: 

� A les zones residencials perifèriques, aquest comportament és necessari per l’absència 
de passos de vianants i poc perillós per la baixa intensitat del trànsit motoritzat. A més, el 
trànsit de vianants és poc important i per tant es tracta d’un problema irrellevant. 

� Al centre històric, aquest comportament és més problemàtic per la major intensitat del 
trànsit motoritzat i del trànsit de vianants. A més, com que els carrers tendeixen a ser 
més estrets, s’hi afegeix una manca de visibilitat a les cruïlles. 
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� A l’avinguda de Montserrat, el fet de creuar fora dels espais habilitats pot resultar molt 
perillós per diversos motius: la intensitat del trànsit motoritzat és alta, el percentatge de 
vehicles pesants també, hi ha aparcament il·legal i operacions de càrrega i descàrrega 
directament a la calçada. Aquesta s’agreuja pels pocs passos de vianants per creuar 
l’avinguda i, a més, en el tram entre el carrer de Núria i la plaça del Montseny, el gir 
redueix la visibilitat. De forma general, tot i les actuacions dutes a terme per incrementar 
la seguretat al llarg de l’avinguda de Montserrat, aquest vial encara és poc permeable per 
als vianants. 

� Als vials amb espais arbrats intermitjos, el fet de creuar fora dels espais habilitats pot 
resultar perillós per la manca de visibilitat que genera aquesta configuració del carrer. 
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5.1.2. En bicicleta 

Tal i com es descriu a l’apartat 4.2.2, l’ús de la bicicleta dins del nucli urbà és poc significatiu en 
la mobilitat local, tot i que se n’han observat a:  

� L’accés al polígon industrial 

� A l’entorn dels equipaments escolars i esportius a les hores d’entrada i de sortida dels 
centres escolars. 

 

Tenint en compte aquesta situació, cal destacar les següents observacions o desajustos que 
presenta l’espai físic d’aquests itineraris:  

� El pendent no esdevé un element limitant, ja que la major part dels recorreguts transiten 
per vials amb pendents inferiors al 5%. 

� No existeix cap itinerari supramunicipal (cap a Folgueroles o Vic). 

� No hi ha cap itinerari que connecti amb el polígon industrial i la zona residencial del Puig.  

� Excepte a les travesseres urbanes de les carreteres, en la resta dels vials del municipi 
resulta compatible la convivència entre ciclistes i el trànsit motoritzat, sempre i quan 
s’implantin mesures de pacificació efectives i s’estengui una major regulació i 
senyalització dels itineraris per a bicicletes.  

� Manca d’aparcaments per a bicicletes al conjunt d’equipaments i zones verdes del 
municipi de Sant Julià de Vilatorta.  
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5.1.3. En transport públic 

Els ciutadans de Sant Julià de Vilatorta compten amb 3 parades del transport col·lectiu. Tenint en 
compte aquesta situació, cal destacar les següents observacions o desajustos que presenta 
l’espai físic d’aquests itineraris:  

� Existeix una bona cobertura territorial de la població als punts de parada del transport 
col·lectiu, però no total, ja que la zona industrial, el sector del Puig i Vilalleons no tenen 
garantida l’accessibilitat al transport públic.  

� El transport col·lectiu actual ofereix una bona connexió cap als principals municipis que 
tenen relació amb Sant Julià, especialment amb Vic.  

� El nombre d’expedicions que connecten amb aquests municipis és bona tenint en compte 
les dimensions i característiques del municipi.  

� Dues de les tres parades compten amb problemes d’accessibilitat i presenten diferents 
aspectes de millora de la seguretat.  

� El nombre de places disponibles en el transport col·lectiu és superior a la demanda 
actual, ja que totes les expedicions compten amb places disponibles. Actualment el 
servei compta amb una ocupació mitjana de la línia del 30%. 
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5.1.4. En vehicle motoritzat privat 

Tots els vials urbans de Sant Julià de Vilatorta compten amb intensitats de trànsit inferiors als 
10.000 vehicles/dia. Per tal de determinar el nivell de saturació de la vialitat s’ha considerat les 
intensitats de trànsit presentades en apartats anteriors, aplicant-hi un factor d’hora punta del 10% 
(valor sobredimensionat) i un valor del 6% com a valor horari mitjà diürn.  

Per determinar el nivell de servei d’un vial s’ha tingut en compte els valors que s’indiquen a la 
taula següent i s’ha optat per una opció força conservadora considerant que com a capacitat d’un 
vial els següents valors:  

� 750 vehicles / hora i carril de circulació a tota la vialitat veïnal i de distribució o local.  

� 1.000 vehicles / hora i carril de circulació a la xarxa viària principal. 

 

Taula 5-1. Classes del nivell de servei d’una via i  relació entre velocitat i capacitat d’una 
via (per carril) 

Categories % flux assignat / capacitat 
A) Màxima fluïdesa 0-20 
B) Règim estable 20-40 
C) Règim estable amb densitat important 40-60 
D) Restricció de la capacitat 60-90 
E) Règim inestable 90-99 
F) Forçat i col·lapse 100 

 
 

Font: Disseny d’elements de moderació de la circulació. Manual 8.Diputació de Barcelona. 
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Si apliquem els criteris anteriors a la xarxa viària del municipi s’obtenen els resultats següents: 

• Tota la xarxa viària del municipi es caracteritza per un règim estable o de màxima 
fluïdesa, és a dir la ràtio entre el flux assignat i la capacitat queda sempre per sota del 
40%, tant en hora punta (aplicant un 10%) com en hora mitjana (6%). 

• Destaca el tram de l’avinguda de Montserrat a la cruïlla amb el carrer de Santa Margarida 
amb una ràtio del 37% en hora punta (límit superior del règim estable). 

• En hora punta, els trams de l’avinguda de Montserrat a l’alçada del carrer de Núria i a 
l’alçada de la carretera de Vilalleons assoleixen ràtios del 25 i del 20% respectivament 
(límit inferior del règim estable). 

• El carrer de Núria assoleix una ràtio del 22% en hora punta. 

• Tots els altres vials tenen un règim de màxima fluïdesa, amb valors per sota del 20% 
(màxima fluïdesa). 

 

5.1.5. Aparcament  

Per fer el balanç entre l’oferta total d’aparcament i la demanda, cal quantificar: 

� La totalitat de l’oferta d’aparcament del municipi, la qual cosa inclou tota la tipologia 
detallada a l’apartat anterior. Aquesta avaluació ja s’ha realitzat excloent l’aparcament 
il·legal. 

� La totalitat de la demanda d’aparcament, que es pot desglossar entre la demanda dels 
residents i la demanda forana. La demanda dels residents s’assimila amb el parc de 
vehicles registrats a Sant Julià de Vilatorta. Quant a la demanda forana, se’n fa una 
aproximació a partir de l’EMQ 2006, que es detalla a continuació. 

 

Tenint en compte les dades de mobilitat, es pot afirmar que Sant Julià no és un node que 
exerceix una forta atracció sobre els municipis del seu entorn, i per tant, es pot pensar que la 
demanda forana és poc important. Es pot donar una aproximació a la demanda forana seguint el 
següent mètode: 

� Segons dades de l’EMQ 2006, els residents a Sant Julià de Vilatorta efectuen el 84% del 
total de 9.300 desplaçaments diaris tenen origen i/o destí a Sant Julià de Vilatorta.  

� Si es prenen en consideració únicament els desplaçaments amb vehicle privat, s’avalua 
que es realitzen uns 6.800 desplaçaments diaris en aquest mode, entre els quals uns 
1.100 estan efectuats per no residents al municipi. 
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� Tenint en compte el caràcter pendular dels desplaçaments (anada/tornada), es pot 
considerar que 2 desplaçaments representen un sol vehicle. 

� Així, la demanda forana seria de 550 vehicles/dia. 

La Taula 5-2 presenta el resultat del balanç efectuat: l’oferta total és d’unes 5.131 places mentre 
que la demanda és de 2.741 vehicles. Així, l’oferta total d’aparcament és clarament superior a la 
demanda. No obstant això, cal destacar alguns problemes d’aparcament a l’entorn del centre 
històric, els quals venen motivats per aspectes de sensibilització i costum, ja que a pocs metres 
d’aquest punt hi ha disponibilitat de places d’aparcament tant la via pública com en aparcaments 
senyalitzats.  

Taula 5-2. Balanç entre oferta i demanda d’aparcame nt 

Concepte Nre. 

Espai d’aparcament senyalitzat 780 

Aparcament senyalitzat a la calçada 381 

Bossa d'aparcament fora de la calçada 399 

Espai d’aparcament il·legal nd. 

Espai d’aparcament no regulat 1.638 

Nombre total de places a la via pública 2.418 

Habitatges amb garatge 704 

Nombre total de places a l’espai privat 2.713 

OFERTA TOTAL 5.131 

Demanda dels residents (2006) 2.191 

Demanda forana (2006) 550 

DEMANDA TOTAL 2.741 

Font: lavola, Idescat, INE 

 

5.1.6. Operacions de càrrega i descàrrega 

S’observa un nombre important d’operacions de càrrega i descàrrega en espais no habilitats per 
a aquest ús, ocupant bé l’espai d’aparcament, bé estacionament il·legal (a la calçada o la 
vorera). Els punts més conflictius es concentren al carrer de Núria i a l’avinguda de Montserrat, 
on s’ubiquen la majoria de comerços del municipi, en concret als llocs següents (vegeu Figura 
5.1): 

� A la cruïlla entre l’avinguda de Montserrat i el carrer Puig de l’Àguila. 

� A la cruïlla entre l’avinguda de Montserrat i el carrer del Rector Roca. 

� A la cruïlla entre l’avinguda de Montserrat i el carrer de Núria. 
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� Al carrer de Núria. 

� Al carrer dels Marquesos de Vilallonga. 

� A la cruïlla entre el carrer de Núria i el carrer dels Marquesos de Vilallonga. 

Figura 5.1. Punts problemàtics de les operacions de  càrrega i descàrrega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: lavola, a partir d’ICC, Topogràfic 1/5000 

 

Quant a la intensitat de trànsit de vehicles pesants, el Plànol 1.10 mostra com l’avinguda de 
Montserrat és el principal itinerari, ja que enllaça amb el polígon industrial. 
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Caracterització del futur sistema de mobilitat 

Per tal de caracteritzar el futur sistema de mobilitat, cal avaluar la mobilitat generada pel nou 
planejament i així com el repartiment modal i la distribució territorial dels desplaçaments 
generats. També, seguint el Decret 344/2006 de regulació dels EAMG, cal planificar la dotació 
de places d’aparcament per a bicicletes, turismes i motocicletes. 

 

Caracterització quantitativa 

La Taula 5-3 presenta els resultats de l’aplicació de les ràtios oficials i els resultats de l’aplicació 
de les ràtios recomanades que es consideren adients per a cada cas. 

Taula 5-3. Avaluació de la mobilitat generada segon s el Decret 344/2006 i amb les ràtios 
corregides 

SECTOR 

Nre. de viatges 
generats 

Nre. de places de 
bicicletes 

Nre. de places de 
turismes i motocicletes  

Oficial Recomanat  Oficial Recomanat  Turismes Motocicletes  

PAU -1 “Sant Jordi” 42 42 15 19 8 4 

PAU -2 “Av.Puig Cunyer”   77 77 26 26 13 6 

PAU -3 “C/ Calldetenes”   154 154 80 80 40 20 

PAU -4 “El Solà” 215 144 54 43 18 9 

PAU- 5 "Font de la Noguera" 42 42 18 18 9 5 

PAU- 6 "Camí de la Sala"   152 127 45 45 20 10 

PAU- 7 "P.Catalunya"   164 117 27 27 11 6 

PMU -1 "Passeig del Torrent" 85 44 21 14 6 3 

PMU -2 "La Rambleta"   113 107 38 36 18 9 

PMU -3 "Av. de Sant Llorenç" 443 287 137 111 52 26 

PMU -4 “Can Rosinés”   277 228 80 80 32 16 

PMU -5 "Cases de Vilalleons" 144 72 7 7 0 0 

SUD -1 "Can Tramuntana" 4.214 2.684 694 607 227 114 

SUD -2 “Carrer de la Mercè” 1.123 746 235 214 88 44 

SUD – 3 “El Perer II” 3.286 2.295 955 893 397 199 

SUD -4 "Pla de Quintana" 5.577 4.211 906 823 0 0 

TOTAL 16.108 11.377 3.338 3.043 939 471 

Font: lavola, a partir del Decret 344/2006 de regulació dels Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada 

 

El potencial de creixement del POUM és de 1.800 persones. Aquest creixement poblacional 
acompanyat de la implantació de noves activitats i de nous equipaments generaria uns 11.377 
desplaçaments diaris que s’afegirien als 9.000 desplaçaments actuals. 

Per avaluar el repartiment modal i la distribució territorial d’aquests desplaçaments, el mètode 
més segur és l’extrapolació a partir de les dades de l’EMQ 2006. Així, tenint en compte la 
mobilitat actual, s’han considerat els següents criteris a l’hora de calcular la distribució modal i 
territorial de la mobilitat generada: 
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• El 70% de la mobilitat serà intermunicipal i que el 30% restant serà mobilitat 
intramunicipal. 

• El repartiment modal de la mobilitat interna serà el següent: dos terços de mobilitat no 
motoritzada (66,6%) i un terç de mobilitat amb vehicle privat (33,3%). 

• El repartiment modal de la mobilitat intermunicipal serà el següent: 85% amb vehicle 
privat i 10% amb transport col·lectiu i 5% no motoritzat. 

• L’ocupació mitjana del vehicle privat és de 1,3 persones per vehicle. 

 

Tenint en compte aquestes consideracions, la mobilitat generada i el repartiment en cadascun 
dels sectors previstos al POUM de Sant Julià de Vilatorta serà la que mostra la taula 5-4. 
Aquesta mobilitat es distribueix en vehicle privat (VP), transport públic (TP) i a peu o en bicicleta 
(PB). S’ha ombrejat en verd, la conversió del nombre de desplaçaments diaris a nombre de 
vehicles/dia (dividint el valor resultant per 1,3). 
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Taula 5-4. Estimació de la mobilitat generada per s ectors i polígons d’actuació 

 

Sector 
Intramunicipal Intermunicipal 

VP TPC NM VP TPC NM 

PAU -1 "Sant Jordi" 
4 

0 8 
25 

3 1 
3 19 

PAU -2 "Av.Puig Cunyer"   
8 

0 15 
46 

5 3 
6 35 

PAU -3 "C/ Calldetenes"   
15 

0 31 
92 

11 5 
12 70 

PAU -4 "El Solà"   
14 

0 29 
86 

10 5 
11 66 

PAU- 5 "Font de la Noguera"   
4 

0 8 
25 

3 1 
3 19 

PAU- 6 "Camí de la Sala"   
13 

0 25 
76 

9 4 
10 58 

PAU- 7 "P.Catalunya"   
12 

0 23 
70 

8 4 
9 54 

PMU -1 "Passeig del Torrent"   
4 

0 9 
26 

3 2 
3 20 

PMU -2 "La Rambleta"   
11 

0 21 
64 

7 4 
8 49 

PMU -3 "Av. de Sant Llorenç"   
29 

0 57 
171 

20 10 
22 131 

PMU -4 "Can Rosinés "   
23 

0 46 
136 

16 8 
18 104 

PMU -5 "Cases de Vilalleons"   
7 

0 14 
43 

5 3 
6 33 

SUD -1 "Camí de Can Tramuntana" 
268 

0 536 
1.597 

188 94 
206 1.228 

SUD -2 “Carrer de la Mercè” 
75 

0 149 
444 

52 26 
57 341 

SUD -3 "El Perer II" 
229 

0 459 
1.366 

161 80 
176 1.050 

SUD -4 "Pla de Quintana" 
421 

0 841 
2.506 

295 147 
324 1.927 

TOTAL 
1.137 

0 2.273 
6.769 

796  398 
874 5.207 

 

Font: lavola, a partir de la revisió del POUM de Sant Julià de Vilatorta i del Decret 344/2006 
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Per tant, la mobilitat total generada es desglossa de la manera següent: 

 

Taula 5-5. Estimació de la distribució modal i terr itorial de la mobilitat generada 

Mode Intramunicipal  Intermunicipal  
No motoritzat 2.273 398 
Transport públic 0 796 

Vehicle privat 
1.137 6.769 

874 vehicles 5.207 vehicles 
Font: lavola, a partir del Decret 344/2006 

 

Per tant, la nova mobilitat generada al POUM pot suposar un increment en la demanda de nous 
usuaris de transport col·lectiu d’uns 796 usuaris/dia (398 d’anada i 398 de tornada), els quals 
seran absorbits en part pel transport escolar i en part pel transport regular.  

D’altra banda, la nova mobilitat generada en vehicle privat suposarà un increment màxim de 
l’IMD d’uns 2.600 vehicles per cada sentit de circulació, els quals els haurà d’absorbir l’avinguda 
de Montserrat, almenys fins que no existeixi una nova vialitat que permeti accedir a la zona 
industrial de Sant Julià.  

 

Balanç de l’oferta actual i de la demanda futura 

Mobilitat no motoritzada 

Els desplaçaments no motoritzats són gairebé exclusivament interns i la xarxa interna té prou 
capacitat per absorbir-los. Tot i així, els punts problemàtics apuntats a l’apartat anterior s’han de 
resoldre abans que s’incrementi la mobilitat no motoritzada en gairebé 2.700 desplaçaments 
diaris. 

Amb més detall, les característiques dels diferents creixements previstos poden incidir en la 
mobilitat no motoritzada i reduir o accentuar les problemàtiques actuals: 

� El SUD 2 que segueix l’eix del carrer de la Mercè es preveu que generin uns 175 
desplaçaments diaris no motoritzats, la major part dels quals seran interns. La seva 
ubicació a prop del casc antic i les seves característiques de compacitat incidiran 
favorablement en l’ús de modes de transport no motoritzats. Tot i així, l’accés al casc 
antic es farà pel carrer de la Mercè que no presenta bones condicions per a la mobilitat a 
peu. 

� El SUD 1 i, més particularment la zona de Can Tramuntana, generarà uns 630 
desplaçaments diaris no motoritzats. Es preveu que aquests desplaçaments enllaçaran 
principalment amb el casc antic, amb els centres escolars i amb els equipaments 
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esportius. La xarxa actual d’itineraris per a vianants està en bones condicions i 
l’existència de la vorera bici de l’avinguda de Sant Llorenç permetran acollir aquesta nova 
demanda.  

� El SUD 3 generarà 539 desplaçaments no motoritzats diaris. Aquest sector resulta molt 
proper al centre històric i per tant amb una bona connexió a la xarxa d’itineraris principals 
per a vianants. 

� El SUD 4 generarà gairebé 1.000 desplaçaments no motoritzats diaris. Aquest sector 
queda aïllat de la resta del municipi i l’enllaç es realitzarà necessàriament per la carretera 
de Vilalleons. 

� Els polígons d’actuació urbanística (PAU) i els plans de millora urbana (PMU) consoliden 
l’espai edificat més cèntric i li donen més compacitat. En aquest sentit, tindran una 
incidència favorable sobre l’ús dels mitjans no motoritzats. 

 

Transport col·lectiu 

Els desplaçaments en transport col·lectiu són exclusivament de connexió amb els municipis de 
Vic i de Calldetenes. El servei actual presenta un nivell d’ocupació del 30%, i a més hi ha la 
disponibilitat per part de l’empresa concessionària de canviar el bus actual (amb 34 places) per 
un altre amb més capacitat (55 places). Per tant, aquesta línia té capacitat per incrementar 5 
vegades més el nombre d’usuaris actual i per tant té capacitat per absorbir a bastament  la nova 
mobilitat que generarà el POUM de Sant Julià de Vilatorta. En tot cas caldrà ajustar i incrementar 
el nombre d’expedicions per tal d’ampliar la cobertura horària del servei, així com modificar la 
ruta per tal de donar servei a la zona de creixement del “Camí de Can Tramuntana”, al polígon 
industrial i al nucli de Vilalleons. 

 

Vehicle privat 

Els sectors de creixement generaran uns 7.906 desplaçaments amb vehicle privat, la majoria 
dels quals seran de connexió amb altres municipis. Traduït en nombre de vehicles, aquesta nova 
mobilitat representarà uns 874 vehicles diaris més pel que fa a la mobilitat interna, i uns 5.207 
vehicles diaris més pel que fa a la mobilitat de connexió. 

Amb més detall, les característiques dels diferents creixements previstos poden incidir en la 
mobilitat en vehicle privat i reduir o accentuar les problemàtiques actuals: 

� El SUD 2 que segueixen l’eix del carrer de la Mercè han de generar 444 desplaçaments 
diaris de connexió, la major part dels quals enllaçaran amb l’avinguda de Montserrat o bé 
a l’alçada de la plaça del Montseny o bé a l’alçada de l’avinguda Puig i Cunyer o de la 
Rambleta. La ubicació d’aquests sectors plantejarà la necessitat d’implantar restriccions 
d’accés al casc antic o canvis en el sentit de circulació.  
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� El SUD 1 generarà uns 1.597 desplaçaments diaris de connexió amb altres municipis. La 
major part d’aquests desplaçaments enllaçaran amb l’avinguda de Montserrat a l’alçada 
del carrer de l’Albereda i de l’avinguda Mossèn Verdaguer. 

� El SUD 3 generarà 1.366 desplaçaments diaris de connexió amb altres municipis. La 
major part d’aquests desplaçaments enllaçaran amb l’avinguda de Montserrat en tot el 
seu recorregut dins del nucli urbà. 

� El SUD 4 generarà uns 2.500 desplaçaments diaris de connexió. En l’absència d’un vial 
nou d’enllaç amb la C-25, aquests desplaçaments s’hauran de canalitzar per la carretera 
de Vilalleons i l’avinguda de Montserrat. 

Tenint en compte aquestes consideracions, la capacitat de la xarxa actual és suficient per 
absorbir aquesta nova demanda amb dues puntualitzacions: 

• El trànsit motoritzat de connexió generat pel SUD 4 representarà un increment de més de 1.900 
vehicles diaris. En l’absència d’un itinerari alternatiu, aquest trànsit passarà necessàriament per la 
carretera de Vilalleons doblant així l’IMD actual (a l’alçada de la cruïlla amb el carrer de la 
Quintana). També cal preveure que el desenvolupament de la zona industrial incidirà en el 
percentatge de vehicles pesants que passa per aquesta carretera per enllaçar amb l’avinguda de 
Montserrat i la C-25, així com el vial que connectarà l’avinguda de Montserrat a l’entrada del nucli 
urbà amb la zona industrial. Així, l’IMD a l’alçada de la cruïlla amb l’avinguda de Montserrat seria 
d’uns 5.000 vehicles. La xarxa actual pot absorbir aquest trànsit però el disseny de la cruïlla és 
problemàtic, i més amb l’increment del nombre de vehicles pesants. 

• El trànsit motoritzat de connexió generat pel conjunt de sectors i polígons previstos en el nou 
POUM representarà uns 5.207 vehicles diaris més. La major part d’aquests vehicles enllaçaran 
amb la C-25, o directament amb Calldetenes i Vic a través de l’avinguda de Montserrat. Així, es 
pot preveure que l’IMD d’aquest vial a l’alçada de la cruïlla amb el carrer Santa Margarida doblarà. 
S’assoliria en aquest cas una ràtio entre trànsit assignat i capacitat d’un 65% (restricció de la 
capacitat). 

 

Per tant, aquest increment previst del trànsit rodat plantejarà la necessitat: 

� De resoldre els punts conflictius estudiats a l’apartat corresponent. 

� De crear un nou vial d’accés al polígon industrial, i reduir al màxim el recorregut dels 
vehicles pesants per dins l’entramat urbà (que ja preveu el nou POUM). 

� De dur a terme un conjunt de mesures destinades a protegir el casc antic del flux de 
vehicles i dels comportaments d’aparcament il·legal. 
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5.2. Seguretat viària 

L’absència de policia municipal a Sant Julià de Vilatorta fa que no es disposi de dades 
quantitatives precises sobre l’accidentalitat al municipi. Tot i així, des de l’Ajuntament es valora 
que hi ha dos punts particularment conflictius ubicats en els vials més transitats del municipi: 

� la cruïlla entre el carrer Santa Margarida i l’avinguda de Montserrat. 

� la cruïlla entre l’avinguda de Puig i Cunyer, la Rambleta i l’avinguda Jaume Balmes. 

A partir del treball de camp efectuat, també s’ha observa un cert conflicte entre l’avinguda de 
Montserrat i el carrer de Núria pels motius següents: 

� S’hi creuen dos vials amb una intensitat de trànsit alta i un percentatge de vehicles 
pesants també molt alt. 

� S’hi concentra una part important de l’aparcament il·legal i de les operacions de càrrega i 
descàrrega indegudes. 

� És un punt amb un trànsit de vianants important que no està dotat de passos per a 
vianants. 

 

La Figura 5-2 mostra amb fotografies els principals elements reductors de velocitat existents al 
municipi de Sant Julià de Vilatorta. La seva ubicació i la seva relació amb la mobilitat dels 
vianants s’estudia al capítol 3 d’anàlisi de la xarxa d’itineraris de vianants.  
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Figura 5.2. Descripció dels elements reductors de v elocitat 

Concepte Comentaris Exemple 

Pas 
sobreelevat 

Plataforma sobreelevada que 
acompanya un pas de vianants. En la 
majoria dels casos, la plataforma està 
dotada de senyalització vertical però 
sense senyalització horitzontal. 

 

Bandes 
rugoses 

Element reductor de velocitat que 
consisteix en un relleu lleuger de color 
negre i groc en material sintètic. En la 
majoria dels casos les bandes rugoses 
venen acompanyades de senyalització 
vertical. 

 

Semàfor de 
reducció de 
velocitat 

Conjunt de dos semàfors de reducció 
de velocitat situats a l’entrada del casc 
antic. 

 
Font: lavola 
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6. Diagnosi de la mobilitat 

6.1. Diagnosi de la situació actual 

En aquest apartat es presenta la diagnosi de la mobilitat actual de Sant Julià de Vilatorta, 
destacant en cadascun els punts forts o oportunitats i els punts febles o amenaces de cadascuna 
de les xarxes implicades en la mobilitat d’aquest territori.  

 

6.1.1. Context territorial i aspectes generals 

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

Tendència cap a un sistema urbà més complex 

En els darrers anys s’observa una tendència cap a un sistema urbà més complex on els 
municipis satèl·lits de Vic com Sant Julià de Vilatorta es relacionen cada vegada més els uns 
amb els altres, i on s’estableixen estratègies conjuntes en la seva gestió. 

 

Gran dependència del municipi respecte a Vic 

Si bé es cert que Sant Julià és principalment un municipi generador de mobilitat, cal destacar 
que aquesta es desplaça principalment en un àmbit molt proper, principalment Vic, Manlleu, 
Folgueroles i Calldetenes. En aquest sentit, cal destacar l’existència d’un servei de transport 
col·lectiu que connecta amb aquests municipis (excepte amb Manlleu).  

 

Existència d’un centra urbà compacte i amb diversit at d’usos 

El centre històric de Sant Julià de Vilatorta presenta un elevat grau de compacitat, i una notable 
diversitat d’usos, on conviuen els usos residencials amb bona part dels serveis i equipaments 
municipals. Aquesta part del municipi es troba força adaptada a la mobilitat no motoritzada.  

 

Tots els sectors urbans de Sant Julià conformen un continu urbà 

Al contrari del que passa a altres municipis, a Sant Julià existeix continuïtat urbana de les zones 
residencials de baixa densitat respecta al centre. Així, aquestes urbanitzacions no són aïllades 
sinó que formen un conjunt coherent estructurat per carrers. 
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Hi ha diverses infraestructures planificades per a la millora del transport col·lectiu a Vic i a 
la comarca 

El desdoblament de la línia ferroviària de Barcelona – Vic – Ripoll i l’arribada de l’eix transversal 
ferroviari i la constitució d’un “metro” comarcal d’Osona són alguns projectes rellevants que han 
de millorar la mobilitat en transport col·lectiu al conjunt de la comarca i en especial a Vic. De 
manera indirecta, Sant Julià de Vilatorta també es beneficiarà d’aquestes infraestructures.  

 

La propera aprovació del POUM de Sant Julià també e sdevé una oportunitat per millorar i 
replantejar la mobilitat del municipi 

El POUM de Sant Julià de Vilatorta, en fase d’aprovació provisional, proposa una certa 
concentració de creixement més compactes en un àmbit molt proper al centre històric. Aquest 
fet, també genera una oportunitat per replantejar quines han de ser les xarxes bàsiques que han 
d’estructurar la mobilitat del municipi i esdevenir un instrument més per potenciar els modes de 
transport més sostenibles.  

 

PUNTS FEBLES / AMENACES 

Forta dependència del municipi en relació a la ciut at de Vic.  

En els darrers anys s’observa un elevat grau de dependència del municipi de Sant Julià de 
Vilatorta en relació a la ciutat de Vic, tant pel què fa a la mobilitat per motius obligats (treball i 
estudis) com per la resta d’usos quotidians (compres, serveis, oci, etc.). 

 

Increment progressiu de la mobilitat dels residents  a Sant Julià 

L’anàlisi de la mobilitat dels ciutadans de Sant Julià en els darrers anys, mostra com cada 
vegada la població es desplaça més i ho fa cap a destins més llunyans. Aquest fet es detecta en 
la progressiva disminució dels índexs d’autocontenció (persones residents que treballen al 
municipi) i d’autosuficiència (% de llocs de treball del municipi ocupats per residents) de Sant 
Julià de Vilatorta. 

 

Gran dependència del vehicle privat en la mobilitat  externa 

La major part dels desplaçaments externs (generats o atrets) amb origen o destí a Sant Julià de 
Vilatorta es realitzen en vehicle privat. A aquest fet cal sumar-hi l’elevada ineficiència en l’ús 
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d’aquest mode de transport, ja que de mitjana es registra una ocupació del vehicle molt baixa 
(per motius de treball l’ocupació és inferior a 1,1 persones per vehicle).  

La tipologia edificatòria del municipi fomenta la m obilitat en vehicle privat 

La morfologia urbana de Sant Julià de Vilatorta, amb una part del municipi amb habitatge 
residencial aïllat, dificulta la mobilitat no motoritzada en els desplaçaments interns i genera una 
forta dependència vers el vehicle privat, tant en la mobilitat interna com en l’externa.  
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6.1.2. Mobilitat a peu 

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

Bon tractament per als vianants en el principal eix  que comunica amb Folgueroles 

L’avinguda de Puig i Cunyer, és el principal eix que comunica Sant Julià amb Folgueroles. 
Aquest vial esdevé permeable per als vianants i compta diferents elements de pacificació del 
trànsit rodat (tres passos de vianants sobreelevats ben senyalitzats i ben ubicats). 

 

Bon tractament per als vianants en els sectors amb una urbanització més recent 

Els sectors de Sant Julià urbanitzats recentment, presenten en general unes bones 
característiques per als desplaçaments per a vianants, amb voreres força amples, passos per a 
vianants adequats i la creació d’itineraris d’ús exclusiu per a vianants i bicicletes. 

 

El mode de desplaçament a peu encara és majoritari entre la mobilitat interna 

Tot i que el municipi compta amb un important sector urbà de molt baixa densitat, els 
desplaçaments a peu encara són majoritaris en la mobilitat interna.  

 

L’orografia del nucli urbà no esdevé un element lim itant per establir una bona xarxa 
d’itineraris per a vianants 

La major part dels vials de Sant Julià de Vilatorta presenten pendents inferiors al 5%, i només en 
alguns trams puntuals se supera aquest llindar. Aquesta orografia no esdevé un element  limitant 
per a implantar una bona xarxa d’itineraris per vianants interna.  

 

PUNTS FEBLES / AMENACES 

S’observen algunes mancances en relació als itinera ris per a vianants segons els sectors 
del nucli urbà 

Dins de cada zona, barri o sector del nucli urbà s’observen algunes debilitats que dificulten els 
desplaçaments a peu per dins del municipi. Les més rellevants són:  

� Escassetat de l’espai vial al centre històric de Sant Julià, fa poc recomanable destinar l’actual 
dotació d’aparcament en aquest sector del municipi.  
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� Manca de passos per a vianants o l’existència de passos per a vianants incomplerts (sense 
gual o senyalització horitzontal). Aquesta situació esdevé més greu en els sectors urbanitzats 
al nord del nucli urbà (en direcció a Folgueroles), al sector del Puig, a la Font d’en Pep i a 
alguns sectors perifèrics del voltant del centre històric.  

� Problemes residuals vinculats a 
l’absència de passos de vianants i de 
guals així com a la presència dels espais 
arbrats intermitjos característics, els 
quals no milloren ni el recorregut pels 
vianants / bicicleta, ni faciliten la 
senyalització vertical pel trànsit 
motoritzat (vegeu la fotografia adjunta). 

� En algunes zones  residencials de baixa 
densitat del municipi, l’arbrat viari ha 
provocat mancances en l’estat actual de conservació de les voreres.  

� Tot i que la zona industrial presenta unes bones característiques en quant a la qualitat de 
l’espai per a vianants i passos per a vianants adequats i adaptats, i amb una bona dotació 
d’aparcament per als vehicles, quotidianament, una bona part dels treballadors del polígon 
aparca davant l’empresa a sobre de l’espai de vorera. 

 

Poca permeabilitat per als vianants a l’avinguda de  Montserrat 

Les intensitats de trànsit que actualment presenta l’avinguda de Montserrat, juntament amb 
l’elevat percentatge de vehicles pesants i l’excés de velocitat en alguns punts, són elements que 
dificulten la permeabilitat al pas de vianants en aquest vial.  

 

Resten alguns problemes d’accessibilitat i de barre res arquitectòniques en alguns 
equipaments i serveis bàsics 

Tot i que darrerament s’ha fet alguna actuació de millora, encara resten alguns equipaments 
municipals amb mancances en quant a l’accessibilitat des de l’espai públic. Aquest és el cas de 
l’Ajuntament, l’aula de Cultura, el Centre d’Atenció Primària, el Casal d’avis,... 

 

Manca de connexió a peu o en bicicleta entre el nuc li urbà i la zona industrial i del Puig 

Si bé el sector industrial i el sector residencial del Puig es troba molt proper al nucli urbà, 
actualment no existeix cap espai urbanitzat que esdevingui un itinerari per als desplaçaments a 
peu o en bicicleta que els connecti. 



 

 

 Estudi de mobilitat i d’avaluació de la mobilitat g enerada de Sant Julià de Vilatorta 127 

6.1.3. Mobilitat en bicicleta   

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

En bona part de la xarxa viària del municipi és apt a la convivència entre el vehicle privat i 
la bicicleta.  

La intensitat de trànsit que es registren en la major part dels vials del municipi, fa que sigui 
compatible la circulació de les bicicletes per la calçada, sense necessitat de disposar d’un espai 
segregat. No obstant això, per potenciar l’ús de la bicicleta cal una millor senyalització d’aquests 
itineraris, la millora de la seguretat d’algunes cruïlles i establir algunes mesures per tal pacificar 
el trànsit rodat. 

 

L’orografia del nucli urbà no esdevé un element lim itant per establir una bona xarxa 
d’itineraris per a bicicletes 

La major part dels vials de Sant Julià de Vilatorta presenten pendents inferiors al 5%, i només en 
alguns trams puntuals se supera aquest llindar. Per tant l’orografia no esdevé un element limitant 
per a implantar una bona xarxa d’itineraris per a bicicletes interna.  

 

PUNTS FEBLES / AMENACES 

No existeix cap tipus de senyalització que fixi qui ns són els itineraris aptes per a 
bicicletes 

Actualment, tot i que dins del nucli urbà hi ha un tram d’un carril bici segregat (que no compta 
amb unes condicions de disseny massa adequades), no existeix cap tipus de senyalització que 
indiqui quins itineraris són aptes per a bicicleta i quins no, i si aquests han de circular en 
convivència amb els vianants o bé amb el trànsit motoritzat. 

 

Alguns trams de carrers no resulten segurs per a la  circulació en bicicleta a la calçada 

Tot i que la major part dels vials la circulació en bicicleta és compatible en la calçada, hi ha 
alguns trams on no es garanteixen unes condicions mínimes de seguretat. En concret a:  

� L’avinguda de Montserrat i la carretera de Vilalleons, degut a l’elevada intensitat de trànsit que 
registra i a la velocitat de circulació en aquests vials.  

� L’existència de cruïlles poc segures a l’entorn dels centres educatius d’educació infantil i 
primària (CEIP Bellpuig, col·legi El Roser). 

� Absència d’un itinerari ciclista que doni accés a la zona residencial de El Puig i al polígon 
industrial. 
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Manca d’aparcaments per a bicicletes a l’entorn del s principals equipaments i serveis del 
municipi  

Actualment a Sant Julià únicament hi ha quatre aparcaments per a bicicletes. Per tal de fomentar 
els desplaçaments amb aquest mode de transport cal que a l’entorn dels principals focus 
generadors / atractors de mobilitat comptin amb una dotació suficient d’aparcament per a 
bicicletes.  

 

Manca de connexió a peu o en bicicleta entre el nuc li urbà i la zona industrial i del Puig 

Si bé el sector industrial i el sector residencial del Puig es troba molt proper al nucli urbà, 
actualment no existeix cap espai urbanitzat que esdevingui un itinerari apte per als 
desplaçaments a peu o en bicicleta que els connecti.  

 

No es preveu cap xarxa d’itineraris per a bicicleta  supramunicipals que passi per Sant 
Julià de Vilatorta 

Actualment, ni el Pla Estratègic de la Bicicleta de Catalunya ni cap altre figura de planejament 
supramunicipal, dibuixa una xarxa ciclista intermunicipal amb incidència a Sant Julià. En aquest 
sentit, a banda les connexions supramunicipals més interessants per Sant Julià serien:  

� Connexió entre el nucli urbà de Sant Julià Vilalleons (tot i ser dos nuclis de dins del mateix 
municipi).  

� Connexió entre Sant Julià de Vilatorta – Calldetenes i Vic.  

� Connexió entre Sant Julià i Folgueroles.  

� Connexió paral·lela al futur vial d’Osona que connectarà els municipis de Tona, Taradell, Sta 
Eugènia de Berga, Sant Julià de Vilatorta, Roda de Ter, Manlleu i Torelló.  
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6.1.4. Mobilitat en transport col·lectiu   

 

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

Flota de transport força moderna i amb una bona fre qüència 

El servei de transport col·lectiu entre Vic i Sant Julià s’efectua amb un vehicle força nou (menys 
de 5 anys) i que es troba adaptat a les PMR. Aquest servei ofereix 9-10 expedicions diàries que 
connecten Vic, Calldetenes, Folgueroles i Sant Julià de Vilatorta, essent aquesta una oferta 
acceptable tenint en compte a la població servida.  

 

Sant Julià compta amb un servei i parada de taxi 

El municipi compta amb una llicència i una parada de taxi. Es tracta d’un vehicle de 5 places no 
adaptat per a PMRs, i el punt de parada del servei de taxi s’ubica a l’avinguda de Montserrat.  

 

PUNTS FEBLES / AMENACES 

Un emplaçament de les marquesines millorable 

Actualment, la línia de transport col·lectiu que connecta Vic amb Sant Julià de Vilatorta, compta 
amb tres punts de parada a dins del nucli urbà. D’aquests el punts la parada ubicada a la plaça 
de Catalunya presenta una bona accessibilitat, mentre en les altres dues s’observen mancances 
(en l’accés en la parada ubicada a l’avinguda de Vic i en la ubicació en la parada de l’av. Puig i 
Cunyer). Així mateix, la zona industrial del municipi, i el sector residencial del Puig no disposen 
d’un accés al transport col·lectiu a menys de 750 metres. 

 

Manca informació als usuaris en els punts de parada  

Actualment, en dues de les tres parades del transport col·lectiu, no es disposa d’informació sobre 
els horaris de la línia. 

 

Existeix un punt crític en el recorregut urbà del b us 

Resulta molt habitual, que l’aparcament indegut en el carrer de Núria, dificulti o impossibiliti el gir 
de l’autobús en aquest punt, just abans d’aturar-se a la parada de la plaça de Catalunya. 
Aquesta situació es produeix amb una freqüència diària.  
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S’incrementa la mobilitat però no el nombre d’usuar is en el servei de transport col·lectiu 

Si bé, l’oferta de transport col·lectiu és acceptable, tenint en compte els habitants de Sant Julià 
de Vilatorta, en els darrers 20 anys no s’ha observat un increment del nombre d’usuaris. Així 
mateix, la pràctica totalitat dels usuaris són persones sense carnet de conduir, i bona part es 
tracta d’estudiants que van a Vic.  
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6.1.5. Mobilitat en vehicle privat motoritzat   

 

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

La intensitat del trànsit motoritzat a la major par t dels vials és poc rellevant 

La intensitat de trànsit motoritzat és molt baixa a la majoria de carrers del municipi, la qual cosa 
permet que la majoria de carrers siguin de doble sentit.  

 

Absència de trànsit de pas 

El context territorial i la ubicació del municipi respecte a la xarxa viària comarcal fa que en el 
municipi hi hagi una absència total de trànsit de pas. Així, tot el trànsit que circula pel municipi té 
com a origen o destí el propi municipi. 

 

PUNTS FEBLES / AMENACES 

La major part de la mobilitat externa depèn d’un vi al 

Sant Julià és un municipi amb una elevada mobilitat externa (principalment cap a Vic). Gairebé 
tot el trànsit exterior es canalitza per l’avinguda de Montserrat, tant pel què fa als vehicles 
lleugers com als vehicles pesants.  

 

Localització de cruïlles amb mancances en quant a s eguretat 

Si bé, no s’ha detectat gaires sectors amb una accidentalitat significativa, hi ha un tot seguit de 
cruïlles amb mancances en quant a la seguretat viària, que són:  

� Cruïlla Av. Montserrat amb C/ de Sta. Margarida; 

� Cruïlla Av. Puig i Cunyer amb Av. Jaume Balmes; 

� Cruïlla Av. Montserrat amb C/ de Núria. 

 

Baix grau de jerarquització de la xarxa viària del municipi 

La major part dels vials del municipi són de doble sentit de circulació i presenten un baix grau de 
jerarquització. Així l’accés en vehicle privat és permès en gairebé tots els recorreguts fet que 
fomenta l’ús del vehicle en front d’altres modes de transport. 
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6.1.6. Aparcament   

 

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

No hi ha problemes de dotació d’aparcament 

En analitzar el parc mòbil del municipi i contrastant-lo amb la dotació d’aparcament tant en 
l’espai privat com a la via pública, no existeix una manca d’aparcament en el conjunt del 
municipi. En aquest sentit, cal destacar l’existència d’un aparcament per a unes 100 places a la 
plaça del Montseny que dóna accés a tot el centre històric a menys de 5 minuts a peu, i que 
pràcticament sempre compta amb disponibilitat d’aparcament.  

 

PUNTS FEBLES / AMENACES 

Manca de senyalització de l’espai d’aparcament 

En la major part dels vials del municipi, no existeix la senyalització horitzontal de l’espai 
d’aparcament. Si bé és certa que aquesta mesura no resulta imprescindible en bona part dels 
sectors del nucli urbà, si que esdevé recomanable al centre històric (que ja està senyalitzat), a la 
zona industrial i a l’entorn dels principals focus generadors / atractors de mobilitat.  

 

Comportaments incívics en relació a l’aparcament  

Sant Julià no compta amb problemes d’aparcament tot i detectar-se diversos comportaments 
incívics que generen o poden generar situacions problemàtiques. Així, resulta habitual 
l’aparcament sobre l’espai de vorera al polígon industrial, l’aparcament indegut o en doble fila al 
centre del municipi (Av. de Montserrat i carrers de Núria i dels Marquesos de Vilallonga), 
realització de les operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies en espais no adequats (a 
l’av. de Montserrat).  
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6.1.7. Operacions de càrrega i descàrrega  

 

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

Concentració dels comerços amb necessitat de càrreg a i descàrrega al casc antic 

La major part dels comerços que necessiten operacions de càrrega i descàrrega estan situats a 
l’entorn de la plaça de Catalunya. Així, no es tracta d’un problema difús i difícil de tractar. 

 

PUNTS FEBLES / AMENACES 

Manca una major regulació dels espais de càrrega i descàrrega de mercaderies 

Sant Julià únicament compta amb un espai reservat a les operacions de càrrega i descàrrega de 
mercaderies. Per tal d’establir una major regulació d’aquestes operacions, resulta necessari 
definir espais destinats a aquest ús, principalment als punts següents:  

� Av. Montserrat (en diferents punts del vials). 

� Al carrer de Núria. 

� Al carrer dels Marquesos de Vilallonga. 

 

Manca una regulació horària de les operacions de cà rrega i descàrrega de mercaderies 

Un altre aspecte destacable, és la no regulació d’un horari que reguli les operacions de càrrega i 
descàrrega de mercaderies a dins del nucli urbà de Sant Julià de Vilatorta.  

 

Ocupació habitual de l’espai de càrrega i descàrreg a per vehicles aparcats 

A Sant Julià únicament s’hi localitza un espai destinat a les operacions de càrrega i descàrrega 
de mercaderies (a la plaça Marquès de la Quadra, davant l’Ajuntament). Aquesta plaça 
habitualment es troba ocupada per turismes estacionats indegudament.  
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6.1.8. Seguretat viària 

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

Bon disseny de les cruïlles a les zones de recent e dificació 

A la zona industrial i les zones residencials més recents, totes les cruïlles estan dotades de 
passos de vianants amb guals i senyalització vertical. 

 

Presència d’elements reductors de velocitat a punts  clau del municipi 

Destaquen principalment els semàfors de regulació de velocitat acompanyats de bandes rugoses 
a l’avinguda de Montserrat, les bandes rugoses a l’entrada i a la sortida del nucli de Vilalleons, 
les bandes rugoses a prop de la llar d’infants, els passos de vianants sobreelevats i les bandes 
rugoses a prop del col·legi El Roser. 

 

IMD baixa o molt baixa a la major part de carrers d el municipi 

La gran majoria de carrers de Sant Julià de Vilatorta tenen una IMD inferior a 500 vehicles/dia. 

 

PUNTS FEBLES / AMENACES 

Manca de passos de vianants i d’altres mesures de s eguretat a la majoria de carrers i 
cruïlles del municipi 

A totes les zones que no són de recent edificació, els passos de vianants són inexistents, no hi 
ha senyalització vertical ni tampoc elements reductors de velocitat. 

 

Aparcament il·legal que obstrueix la visibilitat a les cruïlles 

El casc antic concentra bona part de comerços i serveis del municipi i els clients o usuaris 
acostumen a aparcar a les voreres i a les cruïlles dificultant així el pas i obstruint la visibilitat 
recíproca dels vianants i dels automobilistes.  

 

Excessos de velocitat a la xarxa principal 

L’avinguda de Montserrat i la carretera de Vilalleons concentren la major part del trànsit 
motoritzat del municipi al mateix temps que són els vials on s’observen velocitats excessives. El 
punt més problemàtic és el tram de l’avinguda de Vilalleons entre la cruïlla amb l’avinguda de 
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Montserrat i el polígon industrial. Aquest tram es pot considerar urbà i la velocitat reglamentària 
és de 50 km/h, però s’hi transita com si fos interurbà a velocitats superiors a 70 km/h. 

 

6.1.9. Qualitat acústica  

Contaminació acústica 

Sant Julià de Vilatorta compta amb una mapa da capacitat acústica aprovat, segons els criteris 
que fixa la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. Segons 
aquest mapa de capacitat acústica, el qual s’ha adaptat en l’aprovació provisional del POUM, i 
que s’incorporen els sectors de creixement (vegeu la Figura 6.1) i les noves infraestructures 
previstes es considera:  

� Zona de soroll, a la franja a l’entorn del l’eix tranversal (C-25) i del futur vial futur vial 
d’Osona que connectarà els municipis de Tona, Taradell, Santa Eugènia de Berga, Sant 
Julià de Vilatorta, Roda de Ter, Manlleu i Torelló. 

� Zona de sensibilitat acústica baixa al polígon industrial de Sant Julià.  

� Zona de sensibilitat acústica moderada a l’entorn de la carretera de Vilalleons, a la 
carretera de Sant Hilari, a les avingudes de Vic i Montserrat, i a la zona esportiva que 
inclou el pavelló i el camp de futbol.  

� Zona de sensibilitat acústica alta a la resta de vials del municipi.  

 

Cal destacar que la normativa vigent defineix les zones de soroll de la següent manera:  

� Zona de sensibilitat acústica alta, que comprèn aquells sectors del territori que 
requereixen una protecció alta contra el soroll com els àmbits residencials tranquils on no 
hi ha més trànsit que el de la gent que hi viu, els patis tranquils d’interiors d’illes 
edificades, etc. 

� Zona de sensibilitat acústica moderada, que comprèn els sectors del territori que 
admeten una percepció mitjana de soroll on es troben serveis, petites activitats, àrees 
comercials i d’habitatge urbà travessades per les vies de trànsit de desplaçament intern 
de la ciutat, etc. 

� Zona de sensibilitat acústica baixa que admet una percepció elevada del soroll com les 
zones industrials, zones lúdiques com àrees de discoteques i bars, les grans artèries 
viàries de l’àmbit urbà, els àmbits perifèrics urbans amb grans infraestructures, etc. 

� Zones de soroll o de servitud acústica, sectors del territori afectats per la presència 
d’infraestructures de transport viari, ferroviari, marítim i aeri. 
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Figura 6.1. Mapa de capacitat acústica de Sant Juli à de Vilatorta 

  

Font: Plànols normatius 12N Mapa acústic. Aprovació inicial del POUM de Sant Julià de Vilatorta 

 

 

 

 



 

 

 Estudi de mobilitat i d’avaluació de la mobilitat g enerada de Sant Julià de Vilatorta 137 

Per tant, en el cas de Sant Julià de Vilatorta existeix una relació força estreta entre el trànsit 
rodat i el nivell de soroll registrat en els vials, essent aquest una de les principals fonts de soroll 
de nucli urbà. Per tal de disposar d’una aproximació de l’impacte acústic del trànsit rodat de Sant 
Julià de Vilatorta sobre els sectors residencials s’han efectuat 5 mesures puntuals de 15 minuts 
als vials més transitats. En concret als següents punts:  

� A la carretera de Vilalleons a l’alçada del carrer de Puig.  

� A l’avinguda Montserrat, 36 (entre els carrers Centre i de la Font). 

� A l’avinguda Montserrat, 20 (entre els carrers de Núria i Sant Jordi). 

� Al carrer de Núria (davant del nº 11). 

� A l’avinguda de Puig i Cunyer (entre la Rambleta i l’av. de Vic).  

 

La Taula 6-1 mostra el nivell de soroll equivalent mesurat en aquests cinc punts, en la qual 
s’observa com els vials que registren uns valors més elevats del nivell acústic coincideixen en 
aquells vials on hi circula un major nombre de vehicles pesants, és a dir en l’eix format per les 
avingudes de Vic, de Montserrat i el tram de la carretera de Vilalleons fins a l’accés a la zona 
industrial. En aquest tram són habituals valors superiors als 65 dBA, que varien en funció tant del 
trànsit rodat com de les mesures de pacificació efectiva del vial. Així, per exemple a la carretera 
de Vilalleons el trànsit és menor que a l’avinguda de Montserrat, però en canvi la velocitat de 
circulació superior fa que es registrin valors de soroll superiors.  

 

Taula 6-1. Mesures puntuals de soroll als principal s vials urbans de St Julià de Vilatorta 

Punt  
Nivell de soroll 

equivalent (dBA) 
Crta. de Vilalleons 67,6 
Av Montserrat, 36 65,1 
Av. Montserrat, 20 66,0 
C/ Núria (davant del nº 11) 57,9 
Av. Puig i Cunyer (entre Rambleta i av. de Vic) 61,5 

Font: lavola, octubre de 2008 
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6.2. Diagnosi de la situació prevista 

 

6.2.1. Context territorial i aspectes generals 

 

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

Tendència cap a un sistema urbà més complex 

El desenvolupament del polígon industrial així com la consolidació de l’espai edificat del municipi 
incidiran en la construcció d’un sistema urbà més complex on Sant Julià de Vilatorta es 
relacionarà cada vegada més amb els municipis de l’entorn i es reduirà la dependència unívoca 
vers Vic. 

 

Existència d’un centre urbà compacte i amb diversit at d’usos 

El plans de millora urbana i els polígons d’actuació urbanística consolidaran el centre històric de 
Sant Julià de Vilatorta, incrementant d’aquesta manera la compacitat del municipi.  

 

Tots els sectors urbans de Sant Julià conformen un continu urbà 

Els nous creixements previstos en el POUM no trenquen amb la continuïtat urbana ja existent al 
municipi. A part de la zona del Puig i el polígon industrial, totes les zones del municipi formen un 
conjunt coherent estructurat per carrers, fins i tot les zones residencials de baixa densitat. 

 

PUNTS FEBLES / AMENACES 

Un model de creixement més compacte però amb dificu ltats de garantir una accessibilitat 
del transport col·lectiu 

Si bé el nou POUM no preveu el desenvolupament de noves zones residencials de baixa 
densitat, i preveu una major densificació dels sectors urbans consolidats, l’estructura edificatòria 
del Sant Julià actual i futur, fa difícil de disposar d’una oferta de transport col·lectiu atractiva i 
competitiva en relació al vehicle privat. 
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6.2.2. Mobilitat a peu 

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

Els PMUs i els PAUs permetran millorar l’espai vial  i el tractament de l’espai per als 
vianants 

Els àmbits de desenvolupament dels plans de millora urbana i dels polígons d’actuació 
urbanística estan situats al centre del municipi i permetran implantar millores de l’espai vial 
destinat als vianants. 

 

El desenvolupament dels SUDs permetrà crear zones r esidencials i industrials amb un 
bon tractament de l’espai per als vianants  

Com ja és el cas per a les zones més recents, els àmbits dels SUDs es desenvoluparan seguint 
les obligacions i les recomanacions prescrites en els diferents textos legislatius i documents 
tècnics, i l’espai destinat als vianants serà de més bona qualitat que a les zones més antigues. 

 

PUNTS FEBLES / AMENACES 

Major pressió d’estacionament i major indisciplina 

Si no es prenen les mesures necessàries i es potencien els desplaçaments a peu, l’increment de 
població i el desenvolupament de noves activitats pot suposar una major pressió 
d’estacionament al casc antic i, per tant, una major indisciplina als punts més crítics (carrer de 
Núria, avinguda de Montserrat). 

 

Poca permeabilitat per als vianants a l’avinguda de  Montserrat 

La intensitat de trànsit a l’avinguda de Montserrat així com el percentatge de vehicles pesants 
augmentaran notablement amb els creixements previstos, amb la qual cosa aquest vial serà 
cada vegada més impermeable per a la mobilitat dels vianants, sempre i quan no es disposi d’un 
vial alternatiu que eviti el pas dels vehicles pesants i turismes que accedeixen a la zona industrial 
del municipi. En aquest sentit resulta clau vincular aquest nou desenvolupament a l’existència 
d’un nou accés.  

 

Manca de connexió a peu o en bicicleta entre el nuc li urbà i la zona industrial i del Puig 

La intensitat de trànsit a la carretera de Vilalleons així com el percentatge de vehicles pesants 
augmentaran notablement amb el creixement del polígon industrial, amb la qual cosa aquest vial 
serà cada vegada menys adaptat per a l’accés no motoritzat des del polígon industrial i des de la 
zona residencial del Puig, fins que no existeixi un accés alternatiu. 
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6.2.3. Mobilitat en bicicleta   

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

La xarxa viària del municipi serà apta a la convivè ncia entre vehicle privat i bicicleta tot i 
els creixements previstos  

La intensitat de trànsit que es registren en la major part dels vials del municipi, fa que sigui 
compatible la circulació de les bicicletes per la calçada, sense necessitat de disposar d’un espai 
segregat. Com s’ha vist anteriorment, l’increment de les IMDs serà poc important en la majoria 
dels carrers del municipi, amb la qual cosa la xarxa viària conservarà aquesta propietat de 
convivència. 

 

Noves places d’aparcament per a bicicletes  

El desenvolupament dels diferents sectors del POUM farà incrementar la dotació de places 
d’aparcament per a bicicletes en cadascun dels usos previstos. Aquest fet, pot ajudar a millorar 
en part la baixa dotació actual.  

 

PUNTS FEBLES / AMENACES 

Increment de les amenaces als punts i trams més con flictius 

Si bé, en bona part dels vials del municipi la circulació en bicicleta és compatible en la calçada, hi 
ha alguns trams on no es garanteixen unes condicions mínimes de seguretat. Aquests punts 
conflictius poden ser més problemàtics amb l’increment global de tots els usuaris motoritzats i no 
motoritzats de l’espai vial. 

 

Absència d’un itinerari d’accés al polígon industri al i a la zona residencial del Puig 

Amb l’increment del trànsit motoritzat i del nombre de vehicles pesants, la necessitat de disposar 
d’un vial que connecti el nucli amb la zona residencial del Puig i al polígon industrial esdevé 
imprescindible (el nou POUM ja ho contempla). 
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6.2.4. Mobilitat en transport col·lectiu   

 

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

Els creixements compactes previstos en el POUM afav oreixen l’ús del transport col·lectiu 

Els SUDs, per les seves característiques de compacitat i per la seva ubicació cèntrica en el cas 
del SUD 2 i del SUD 3 afavoreixen l’ús del transport col·lectiu, ja que la cobertura d’aquest mitjà 
depèn de la densitat de població. Així mateix, la consolidació de l’espai edificat implica una 
densificació de la població del municipi i, per tant, un increment de la població coberta. 

 

El servei actual disposa de capacitat suficient per  absorbir la nova demanda de mobilitat 
en transport públic 

Els creixements previstos en el POUM suposaran uns 800 desplaçaments diaris més en 
transport col·lectiu. D’aquests, en part seran absorbits pel transport escolar i en part ho seran per 
la línia de transport col·lectiu existent. Cal destacar que aquesta línia té capacitat per portar 5 
vegades més dels usuaris que té actualment i per tant la capacitat no esdevindrà un element 
limitant. Aquest fet, no implica que sigui necessari un increment de la freqüència actual per tal 
d’incrementar la cobertura horària del servei (per exemple adaptant-lo als horaris de les activitats 
del polígon industrial).  

 

PUNTS FEBLES / AMENACES 

Insuficiència de la cobertura de l’autobús 

Les 3 parades actuals no seran suficients per garantir el servei a les zones de creixement 
previstes en el POUM, particularment en el cas del SUD 1 “Camí de Can Tramuntana” i en el cas 
del SUD 4 “Pla de la Quintana”, i per tant és necessari aplicar canvis en el recorregut de la línia 
de bus.  

 

Augment del nombre i de la importància dels punts c rítics en el recorregut urbà del bus 

L’aparcament indegut al carrer de Núria ja dificulta o impossibilita el gir de l’autobús a la cruïlla 
amb el carrer dels Marquesos de Vilallonga. L’augment de població i la implantació de noves 
activitats repercutiran en l’augment de la pressió d’estacionament al casc antic i la conseqüent 
indisciplina. Per tant, cal evitar que s’incrementin les interferències amb el recorregut del bus al 
seu pas pel nucli urbà.  
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6.2.5. Mobilitat en vehicle privat motoritzat   

 

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

Els creixements previstos no suposaran un increment  significatiu del trànsit en la major 
part dels carrers del municipi 

Les intensitat de trànsit motoritzat és molt baixa a la majoria de carrers del municipi, la qual cosa 
permet que la majoria de carrers siguin de doble sentit, i que es trobin en un règim de 
funcionament de màxima fluïdesa.  

 

PUNTS FEBLES / AMENACES 

La dependència vers l’avinguda de Montserrat creixe rà a mesura que augmenti la mobilitat 
intermunicipal 

Sant Julià és un municipi amb una elevada mobilitat intermunicipal (principalment cap a Vic). 
Gairebé tot aquest trànsit es canalitza per l’avinguda de Montserrat, tant pel què fa als vehicles 
lleugers com als vehicles pesants. En l’absència d’un nou vial d’accés al polígon industrial, 
aquesta dependència creixerà. 

 

Les cruïlles i els trams de carrers problemàtics ho  seran cada vegada més 

Els trams i els punts conflictius se situen a l’encreuament de les vies principals del municipi. 
L’augment de l’IMD i del trànsit de pesants accentuaran aquestes problemàtiques, particularment 
als punts següents: 

• cruïlla entre l’avinguda de Montserrat i el carrer Santa Margarida 

• cruïlla entre l’avinguda de Montserrat i el carrer de Núria 

• cruïlla entre l’avinguda de Montserrat i la carretera de Vilalleons 
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6.2.6. Aparcament   

 

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

Tot i els creixements previstos no hi haurà problem es de dotació d’aparcament 

En analitzar el parc mòbil del municipi i contrastant-lo amb la dotació d’aparcament tant en 
l’espai privat com a la via pública, no existeix una manca d’aparcament en el conjunt del 
municipi. Tot i els creixements previstos és poc probable que la demanda d’aparcament assoleixi 
els valors de l’oferta. 

 

L’edificació de noves zones residencials i industri al permetrà destinar una part de les 
superfícies a aparcament fora de la calçada 

La dotació d’aparcament prevista en l’estudi de mobilitat generada permetrà substituir una part 
de l’oferta a la calçada per una oferta fora de la via pública. 

 

PUNTS FEBLES / AMENACES 

Increment de la necessitat de senyalització de l’es pai d’aparcament  

En la major part dels vials del municipi, no existeix la senyalització horitzontal de l’espai 
d’aparcament. Si bé aquesta situació no és molt problemàtica actualment, l’augment del nombre 
de vehicles plantejarà la necessitat de senyalitzar l’espai d’aparcament a la calçada. 

 

El nou POUM no estableix la priorització de preveur e la major part de la dotació 
d’aparcament en l’espai privat 

Segons la normativa del POUM de Sant Julià de Vilatorta en la fase d’aprovació provisional, 
únicament es preveu un reserva d’aparcament per a vehicles en l’espai privat pels usos 
residencials, però no en la resta d’usos. Per tal d’afavorir una mobilitat més sostenible, sembla 
coherent que la major part de les necessitats d’aparcaments en els diferents usos es prioritzi a 
l’espai privat, i per tant es minimitzi el percentatge d’espai públic destinat a l’estacionament de 
vehicles, almenys aquells derivat de l’ús residencial i d’activitats.  
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6.2.7. Seguretat viària 

 

PUNTS FORTS / OPORTUNITATS 

L’edificació de noves zones residencials i industri als permetrà crear des del principi un 
bon disseny dels vials i de les cruïlles 

Les zones més antigues del municipi (exceptuant el casc antic) també són les més perilloses per 
l’absència de passos de vianants, d’elements reductors de velocitat i pel disseny de les seccions 
i de les cruïlles A les zones més recents es podrà dissenyar l’espai vial des del principi, tenint en 
compte les recomanacions en matèria de seguretat viària. 

 

PUNTS FEBLES / AMENACES 

La manca de passos de vianants i d’altres mesures d e seguretat a la majoria de carrers i 
cruïlles del municipi pot comprometre la seguretat dels vianants 

A totes les zones que no són de recent edificació, hi manquen passos de vianants i no hi ha 
senyalització vertical ni tampoc elements reductors de velocitat. L’increment de la mobilitat farà 
més necessari la implantació de les mesures de seguretat corresponents. 

 

Major pressió d’estacionament i major indisciplina 

L’augment de la indisciplina en l’estacionament, sobretot al casc antic, provocarà un increment 
de la inseguretat a les cruïlles. En efecte, cada vegada més l’aparcament a les voreres i a les 
cruïlles dificultarà el pas i obstruirà la visibilitat recíproca dels vianants i dels automobilistes. 
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7. Establiment d’objectius 

L’objectiu global d’aquest estudi és la millora de la qualitat global del sistema de mobilitat del 
municipi, en especial d’aquells modes de transport més sostenibles. Aquest objectiu i els 
subojectius que el detallen s’emmarquen amb els criteris que fixen els instruments legislatius i de 
planificació de rang superior, és a dir, la Llei de mobilitat, el Decret 344/2006 i les Directrius 
Nacionals de Mobilitat. 

A continuació es mostren de forma sintètica aquests subobjectius i els indicadors que serviran 
per comprovar-ne la seva evolució i compliment:  

1. Afavorir un report modal cap als modes més soste nibles, és a dir, els mitjans no 
motoritzats i els mitjans de transport col·lectiu.  Els indicadors relacionats amb aquest 
objectiu són: 

1.1. Repartiment modal global 

1.2. Repartiment modal dels desplaçaments de connexió 

8.1. Emissions contaminants 

8.2. Consum energètic 

2. Millorar les condicions de seguretat i de comodi tat dels itineraris de vianants.  Els 
indicadors relacionats amb aquest objectiu són: 

2.1. Prioritat per vianants 

2.2. Dèficit per a vianants 

2.3. Espai viari per vianants 

2.4. Guals per a vianants adaptats 

2.5 Percentatge d’equipaments accessibles 

3. Millorar les condicions de seguretat i de comodi tat dels itineraris ciclistes.  Els 
indicadors relacionats amb aquest objectiu són: 

3.1. Carrils bici (km) 

4. Incrementar la competitivitat del transport col· lectiu.  Els indicadors relacionats amb 
aquest objectiu són: 

4.1. Cobertura del transport públic 

4.2. Productivitat transport públic urbà 

4.3. Freqüència mitja de pas 

4.4. Velocitat comercial del transport públic urbà 

4.5. Adaptació a PMR dels vehicles de transport públic 

4.6. Adaptació a PMR estacions TP 
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5. Racionalitzar l’ús del vehicle privat.  Els indicadors relacionats amb aquest objectiu són: 

5.1. Índex de motorització 

5.2. Índex de motorització  de  motocicletes 

5.3. Saturació xarxa viària 

5.4. IMD de la xarxa bàsica 

6.1. Aparcament regulat  

6.2. Places d’aparcament en superfície 

9.1. Víctimes mortals en accident de trànsit 

9.2. Accidents amb víctimes 

9.3. Víctimes vianants 

6. Incrementar l’eficiència del sistema de transpor t de mercaderies.  Els indicadors 
relacionats amb aquest objectiu són: 

7.1. Percentatge de vehicles pesats 

7.2. Zones càrrega/descàrrega (D) 
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8. Propostes d’actuacions 

Les propostes d’actuacions que es descriuen a continuació, tenen com a objectiu la millorar de la 
mobilitat global del municipi, però també vetllar pel compliment del Decret 344/2006 que regula 
els estudis d’avaluació de la mobilitat generada del nou planejament. En l’elaboració de les 
propostes que es presenta a continuació, s’ha prioritzat aquelles que puguin tenir una major 
incidència en afavorir una mobilitat més sostenible al municipi i que alhora siguin assumibles per 
l’Ajuntament de Sant Julià en l’horitzó del pla (2009-2015). No obstant això, existeixen d’altres 
actuacions que no s’han inclòs en el present document, i que s’han considerat com a punts 
febles en la diagnosi d’aquest estudi que seria convenient d’incorporar en la seva revisió futura.  

Les següents propostes d’actuacions s’agrupen jeràrquicament en les següents línies 
estratègiques:  

1. Millorar la xarxa d’itineraris a peu i en bicicleta (15 accions).  

2. Millorar les infraestructures i els serveis de transport col·lectiu (6 accions). 

3. Racionalitzar l’ús del vehicle privat (3 accions). 

4. Millorar la gestió de l’aparcament i regular les operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies 
(7 accions). 

5. Millorar la gestió de la mobilitat al municipi (3 accions). 

Per a cada actuació es descriuen els següents camps d’informació:  

- Línia estratègica a la qual pertany. 

- Títol de l’actuació. 

- Descripció. 

- Àmbit de l’actuació. 

- Autoritat responsable de portar-la a terme.  

- Fase d’execució. 

- Cost de l’actuació. 

- Possibles fonts de finançament. 

- Indicadors d’avaluació. 

Així mateix, en cada actuació es detalla si es troba vinculada o no al desenvolupament del 
POUM de Sant Julià de Vilatorta, i en cas afirmatiu quina ha de ser la contribució econòmica en 
el desenvolupament de l’actuació. Així mateix, l’annex 2 d’aquest document es mostren els 
costos de les actuacions proposades, mentre que a l’annex 3, s’indica un resum dels costos 
imputats als diferents sectors que desenvolupa el POUM. 
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8.1. Línia estratègica 1: Millorar la xarxa d’itine raris a peu i en 
bicicleta 

Línia estratègica 1. Millorar la xarxa d’itineraris  a peu i en bicicleta 

Actuació: 1.1. Definir la xarxa d’itineraris princi pals a peu 

Descripció:  
Tal i com fixa el Decret 344/2006 es defineix quina ha de ser la xarxa d’itineraris principals per 
als vianants del municipi. Aquesta ha de garantir les condicions següents: 
 

• Pendents inferiors al 8% en tots els casos. 

• Amplades de voreres suficients, de com a mínim 2,0 m d’amplada lliure de pas en els 
sectors de nova urbanització i 1,5 m en els sectors urbans consolidats. Tal i com 
mostra el plànol 2.2, en el cas dels itineraris principals que es prolonguen cap als 
sectors de nova urbanització (sectors SUD-01, SUD-02, SUD-03 i SUD-04) es 
recomana que l’amplada de la vorera sigui superior a aquest mínim de 2,0 m lliure de 
pas.  

• Disponibilitat de guals per a vianants / senyalització horitzontal i vertical a totes les 
cruïlles. 

• Establir mesures de priorització del vianant en front del trànsit motoritzat. 

• Connectar amb els principals pols de mobilitat i centres atractors i generadors de 
mobilitat del municipi.  

 
El plànol 2.2 mostra la xarxa d’itineraris principals per a vianants de Sant Julià de Vilatorta. 
Aquesta xarxa  compta amb les següents característiques: 
 

• Longitud total: Xarxa principal: 5.626 m; prioritat invertida: 900 m; ús exclusiu per a 
vianants i bicicletes: 762 m. 

• Actuacions als punts i trams problemàtics no incloses en altres propostes d’actuació: 

- Implantar un pas de vianants amb guals adaptats a la cruïlla entre l’av. de 
Montserrat i el c/ del Rector Roca. 

- Implantar un pas de vianants amb guals adaptats a la cruïlla entre l’av. de 
Montserrat i el c/ Puig de l’Aguila. 

- Dotar el pas de vianants de l’entrada del c/ de Núria d’un gual adaptat a 
cada banda de la calçada. 

- Implantar un pas de vianants amb guals adaptats a la cruïlla entre el carrer 
de Núria i el carrer de l’Albereda. 

- Construir un espai de vorera a l’avinguda de Montserrat, en el tram situat 
entre el PMU 2 i el PMU 1. 

• Connexió amb els principals sectors de desenvolupament: enllaça amb el SUD 1 “Camí 
de Can Tramuntana” per l’eix del carrer de l’Albereda, enllaça amb el sector situat al 
sud del casc antic per l’eix del carrer del Montseny, enllaça amb el SUD 4 pel carrer de 
l’Energia. Quan es defineixi la vialitat i els espais per a vianants de cada sector previst 
al POUM de Sant Julià caldrà estudiar i resoldre l’encaix del sector amb aquesta xarxa 
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Línia estratègica 1. Millorar la xarxa d’itineraris  a peu i en bicicleta 

Actuació: 1.1. Definir la xarxa d’itineraris princi pals a peu 

d’itineraris principals.  
  

Àmbit d’actuació: Municipi de Sant Julià de Vilatorta  

Autoritat responsable: Aj. de Sant Julià de Vilatorta, Diputació de Barcelona (av. de 
Montserrat) 

Fase d’execució: 1a Fase (2009-2012) per les actuacions no vinculades al planejament 

Cost de l’actuació (€, inclòs IVA + 20% d’imprevistos): 234.285 € (437 metres lineals). Aquest 
cost es reparteix de la forma següent: 

 

Actuació Cost unitari Cost (€) 
Passos de vianants i guals 1.215 €/ut 4.860 
Habilitar una vorera a l'av. de 
Montserrat  
(2,5 m d’amplada) 

525 €/ml 229.425 

 

D’aquest import total, es recomana imputar en les càrregues d’urbanització dels sectors PMU-
1 i PMU-2 la part proporcional a la franja de vorera que els afecta. En aquest sentit el PMU-1 
compta amb un tram de 173 m lineals dins de l’actuació proposada i per tant el cost a imputar 
és de 90.825 €, mentre que el PMU-2 compta amb una franja de vorera de 26 metres lineals i 
per tant el cost que cal imputar és de 13.650 €. En ambdós sectors aquesta actuació s’haurà 
de fer efectiva en el moment del seu desenvolupament.  

Fonts de finançament: Aj. de Sant Julià de Vilatorta, Diputació de Barcelona, PMU-1 i PMU-
2. 

Indicadors d’avaluació:  

2.4 Nombre de guals adaptats per a vianants (unitats) 
1.1. Repartiment modal dels desplaçaments interns 
2.2. Dèficit per a vianants 
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Línia estratègica 1. Millorar la xarxa d’itineraris  a peu i en bicicleta 

Actuació: 1.2. Definir la xarxa d’itineraris princi pals a bicicletes 

Descripció:  
Definir una xarxa d’itineraris principals que garanteixin les condicions següents: 
 

• Pendents inferiors al 8%. 

• Característiques que permetin una mobilitat còmode i segura: els ciclistes podran 
compartir l’espai amb el vehicle privat o hauran d’anar segregats respecte aquests en 
funció de les condicions del trànsit i del tipus de via. La intensitat de trànsit, la seva 
velocitat real, els vehicles pesants o la importància de la xarxa establerta, seran 
variables que s’avaluaran a l’hora de decidir el disseny de les vies ciclistes. 

• Tal i com mostra el plànol 2.3, en aquells sectors de nova urbanització on és preveu 
que hi hagi un itinerari principal per a bicicletes (sectors SUD-01, SUD-02, SUD-03, 
SUD-04 i PMU-01) cal que 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. En cas que es prevegi carrils bici unidireccionals 
l’amplada mínima de l’itinerari per a bicicletes serà de 1,5 m i de 2,0 m en els 
bidireccionals. En tot cas es seguirà els criteris de disseny que fixa el “Manual per al 
disseny de vies ciclistes de Catalunya”. 

 
 
Aquesta xarxa es detalla al plànol 2.3 d’aquest document i compta amb les següents 
característiques: 
 

• Actuacions als punts i trams problemàtics:  

- La major part de les actuacions necessàries estan incloses en propostes 
específiques (itinerari mixt de l’avinguda Puig i Cunyer, itinerari mixt de 
connexió amb el polígon industrial, resolució de la cruïlla entre l’avinguda de 
Montserrat i la carretera de Vilalleons, resolució de la cruïlla entre l’avinguda 
de Puig i Cunyer i l’avinguda de Jaume Balmes, actuacions incloses en la 
proposta d’itineraris principals de vianants). 

- Com que l’avinguda de Montserrat no és apte per traçar-hi una via ciclista 
segregada, es proposa fer passar l’itinerari principal per l’eix del passeig del 
Torrent-carrer del Centre, que connectaria amb el casc antic pel carrer Puig 
de l’Agulla i el carrer de l’Esglèsia. Es planteja la creació d’una via ciclista 
bidireccional segregada a la calçada. Aquesta actuació implica treure una fila 
d’aparcament al carrer del Centre (15 places), la fila d’aparcament del carrer 
de l’Esglèsia (7 places) i la franja d’aparcament de la plaça de l’Esglèsia (2 
places. La secció del carrer Puig de l’Agulla és prou ampla per poder 
segregar una via ciclista d’1,5 m a la calçada sense treure l’aparcament. 
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Línia estratègica 1. Millorar la xarxa d’itineraris  a peu i en bicicleta 

Actuació: 1.2. Definir la xarxa d’itineraris princi pals a bicicletes 

- Tenint en compte que alguns itineraris principals per a bicicletes passen per 
la calçada sense segregació, caldrà implantar senyalització horitzontal que 
marqui la continuïtat de 
l’itinerari i senyali als vehicles 
motoritzats que comparteixen la 
calçada amb usuaris no 
motoritzats. 

 

Exemple de  
senyalització horitzontal 

 sense segregació (Toulouse) 

 

 

• Connexió amb els principals sectors de desenvolupament: enllaça amb el SUD-1 per 
l’eix del carrer de l’Albereda, enllaça amb el sector situat al sud del casc antic per l’eix 
del carrer del Montseny, enllaça amb el SUD 4 pel carrer de l’Energia. 

 

Àmbit d’actuació: Municipi de Sant Julià de Vilatorta 

Autoritat responsable:  Aj. Sant Julià de Vilatorta, Diputació de Barcelona 

Fase d’execució: 1a Fase (2009-2012) 

Cost de l’actuació  (€, inclòs IVA + 20% d’imprevistos): 91.128 € (cost global de la 
senyalització principalment en els vials de convivència entre bicicletes i trànsit motoritzat).  

Fonts de finançament: Aj. de Sant Julià de Vilatorta 

Indicadors d’avaluació:  

3.1 Longitud de les vies ciclistes (m) 
1.1. Repartiment modal dels desplaçaments interns 
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Línia estratègica 1. Millorar la xarxa d’itineraris  a peu i en bicicleta 

Actuació: 1.3. Garantir l’accessibilitat als equipa ments municipals 

Descripció: 
Per tal d’eliminar les barreres arquitectòniques que dificulten l’accés als principals 
equipaments del municipi es proposen les actuacions següents: 

 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta / Aula de Cul tura 

• Les mesures necessàries per habilitar un accés adaptat a l’Ajuntament estan incloses 
en l’actuació 1.9, i actualment ja s’està en la fase final de la seva execució.  

 

Centre d’Atenció Primària : 

• Implantar un gual adaptat a banda i banda del pas de vianants de l’avinguda de 
Montserrat, just davant de l’entrada del CAP i un altre a l’av. Sant Jordi. Aquesta 
actuació està relacionada temporalment amb la implementació de l’actuació 1.4 
d’aquest document. 

• Cobrir parcialment, l’escocell de l’arbre situat davant de la rampa d’accés a la porta 
principal del CAP, de manera que continuï sent permeable i permeti l’infiltració de 
l’aigua però garantint les condicions d’accessibilitat (per exemple per mitjà d’una reixa 
enrassada amb el paviment circumdant i amb una pas de malla inferior de 3 cm de 
diàmetre). 

 

Llar d’infants 

• Implantar un gual adaptat a banda i banda del pas de vianants del carrer del Montseny, 
que permeti accedir a la vorera i després a la rampa d’accés a la porta principal de la 
llar d’infants. Cal destacar el problema vinculat al model de gual escollit. En aquest 
punt, com en el cas del CEIP de Bellpuig (i en general en tots els casos amb una 
vorera d’amplada inferior a 1,50 m), el gual pot ser un obstacle als desplaçaments 
transversals. Així, el model de gual a escollir és un model de gual de vorera rebaixada, 
és a dir amb pendent longitudinal, paral·lel a la línia de façana: 

 

Model de gual de vorera rebaixada 
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Línia estratègica 1. Millorar la xarxa d’itineraris  a peu i en bicicleta 

Actuació: 1.3. Garantir l’accessibilitat als equipa ments municipals 

 

CEIP Bellpuig 

• Implantar un gual adaptat a banda i banda del pas de vianants del carrer de 
Calldetenes, del mateix model que el gual proposat per la llar d’infants. 

 

Àmbit d’actuació: Municipi de Sant Julià de Vilatorta 

Autoritat responsable:  Aj. de Sant Julià de Vilatorta 

Fase d’execució: 1a Fase (2009-2012) 

Cost de l’actuació  (€, inclòs IVA + 20% d’imprevistos): 4.470 € (exclòs el cost de la 
implantació de la plataforma única: vegeu l’acció 1.9). Aquest cost es reparteix entre els 
diferents equipaments de la forma següent: 

Equipament Cost total (€)  
CAP 
-Gual per a vianants (540 €/ unitat) 
-Instal·lació d’una reixa a l’escocell (150€) 

2.310 

Llar d'infants 
-Gual per a vianants (540 €/ unitat) 

1.080 

CEIP Calldetenes 
-Gual per a vianants (540 €/ unitat) 

1.080 

TOTAL 4.470 
 

 

Fonts de finançament: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Indicadors d’avaluació:  

2.4 Nombre de guals adaptats per a vianants (unitats) 
2.5 Percentatge d’equipaments accessibles. 
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Línia estratègica 1. Millorar la xarxa d’itineraris  a peu i en bicicleta 

Actuació: 1.4. Convertir els vials amb espais arbra ts intermitjos discontinus en un 
passeig incrementant l’espai destinat als vianants i crear un carril bici al carrer  

Descripció:  
Aquesta actuació afecta l’avinguda Jaume Balmes (tram comprès entre el carrer de Sant Roc i 
l’avinguda de Puig i Cunyer) i l’avinguda de Montserrat (tram comprès entre el carrer de Núria i 
el carrer de Calldetenes), i consisteix en canviar la configuració actual i convertir-la en una zona 
de passeig, amb un disseny similar al del carrer del Pare Manuel Cazador. Com a pas previ, 
probablement sigui necessària el canvi de titularitat d’aquesta infraestructura de la Diputació de 
Barcelona a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 
 
La remodelació proposada consisteix en: 
 

• Omplir els espais intermitjos amb un franja enjardinada de l’amplada de l’escocell 
actual, respectant l’accés al garatge dels veïns. 

• Ampliar la vorera entre el bordó actual i l’espai enjardinat. Minimitzar l’amplada de 
l’espai ajardinat a l’amplada de l’escocell actual. 

 
Situació actual de l’avinguda Jaume Balmes (CAS 1) i proposta d’actuació (CAS 2: C/ 

Pare Manuel Cazador)  

 
 
En el mateix moment d’aplicar aquesta actuació es planteja la creació d’un itinerari ciclista 
continu totalment segregat del trànsit motoritzat a l’avinguda de Jaume Balmes. Aquesta 
actuació es justifica pel fet que aquest vial representa el recorregut principal entre el centre 
històric i els dos centres escolars del municipi, el CEIP de Bellpuig i el col·legi El Roser. En el 
cas del carrer de l’Albereda, la intensitat del trànsit motoritzat i la seva velocitat són prou baixes 
per permetre que les bicicletes circulin per la calçada en convivència. Finalment, en el cas de 
l’avinguda de Montserrat, la secció no permet segregar cap espai per a les bicicletes i la 
intensitat del trànsit motoritzat impedeix que les bicicletes puguin circular en bones condicions a 
la calçada. Per tant, es descarta la implantació d’un itinerari ciclista que segueixi aquest eix. No 
obstant això, i amb l’objectiu de millorar els itineraris per a vianants a l’avinguda de Montserrat 
es proposa implantar aquesta mateixa actuació en el tram entre el carrer de Núria i el carrer de 
Calldetenes, la qual suposarà un augment de l’espai per a vianants inferior a 1 metre en els 
trams compresos entre l’arbrat viari. 

CAS 1 CAS 2 
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Línia estratègica 1. Millorar la xarxa d’itineraris  a peu i en bicicleta 

Actuació: 1.4. Convertir els vials amb espais arbra ts intermitjos discontinus en un 
passeig incrementant l’espai destinat als vianants i crear un carril bici al carrer  

 
Així, es proposa reformar el tram de l’avinguda de Jaume Balmes comprès entre el carrer de 
Sant Roc i l’avinguda de Puig i Cunyer creant una carril bici bidireccional a la banda nord de la 
calçada (vegeu la secció proposada a continuació). Per tal de fer possible aquesta actuació i 
d’ordenar els fluxos d’entrada i de sortida del casc antic, es proposa un canvi de sentits de 
circulació a l’avinguda de Jaume Balmes i al carrer Manuel Caçador. El carrer de Jaume 
Balmes passaria a ser unidireccional en el sentit oest-est (accés al casc antic) i el carrer 
Manuel Caçador seria el carrer de tornada també d’un sol sentit de circulació. 
 

Av. Jaume Balmes: situació actual (secció tipus ent re C/ de l’Albereda i Pg. Mossèn Verdaguer) 
 

 
Av. Jaume Balmes: secció tipus proposada (entre C/ de l’Albereda i Pg. Mossèn Verdaguer) 
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Línia estratègica 1. Millorar la xarxa d’itineraris  a peu i en bicicleta 

Actuació: 1.4. Convertir els vials amb espais arbra ts intermitjos discontinus en un 
passeig incrementant l’espai destinat als vianants i crear un carril bici al carrer  

Àmbit d’actuació: Municipi de Sant Julià de Vilatorta 

Autoritat responsable: Diputació de Barcelona (Av. Montserrat) i Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta 

Fase d’execució: 1a i 2a Fase (2009-2015) 

Cost de l’actuació  (€, inclòs IVA + 20% d’imprevistos): 350.406 €.  

Carrer Longitud 
del tram Superfície  Cost unitari Cost (€) 

Av. J. Balmes (senyalització 
carril bici) 515 - 50,4€/m.lineal 25.956 

Av. J. Balmes 515 1.030 210€/m2 216.300 
Av. Montserrat 515 515 210€/m2 108.150 
Total 350.406 

 

El mètode emprat per calcular les imputacions que corresponen a cada sector s’ha consensuat 
amb l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i es basa en dos factors de ponderació successius:  

1a etapa: Ponderació segons la proporció de la longitud del tram de l’itinerari proposat i de la 
franja de vorera del sector afectada. Per exemple, en el cas de la via ciclista de l’avinguda 
Jaume Balmes, es considera que del total de 515 m de via ciclista, el PMU-04 ha de contribuir 
a pagar els 37 m que mesura la seva façana a l’avinguda Jaume Balmes, el PAU-02 amb 58 
metres i el PAU-03 amb 30 metres. Si apliquem aquest criteri al cost de l’actuació que mostra la 
taula anterior, els PAU-02, PAU-03 i el PMU-04 han de contribuir en 58.800 €. En el cas del 
PAU-01 el càlcul del cost és directe i proporcional a la línia de façana afectada (que és de 51,5 
metres) i que suposa un cost de 10.815 €.  

2a etapa: Ponderació del cost obtingut segons la longitud del tram (1a etapa) en funció de 
l’edificabilitat del sector. Els sectors afectats (PAU-02, PAU-03, PMU-04) tenen edificabilitats 
diferents, per tant es pondera el cost calculat segons la longitud de la franja de vorera afectada 
segons aquesta edificabilitat. En aquest cas el repartiment dels 58.800 € en els diferents 
sectors serà el següent:  

Sector Edificabilitat Factor segons 
edificabilitat Cost (€) 

PAU-02 1.276,80 18,1% 10.643 
PAU-03 2.585 36,66% 21.556 
PMU-04 3.190 45,24% 26.601 
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Línia estratègica 1. Millorar la xarxa d’itineraris  a peu i en bicicleta 

Actuació: 1.4. Convertir els vials amb espais arbra ts intermitjos discontinus en un 
passeig incrementant l’espai destinat als vianants i crear un carril bici al carrer  

D’altra banda, cal precisar que segons el cronograma de desenvolupament del POUM, només 
el PMU-04 es desenvoluparà dins l’horitzó d’aquest estudi. Li correspon una aportació d’uns 
26.601 €, mentre que en la resta de sectors s’aplicarà l"execució anticipada de sistemes 
urbanístics de titularitat pública".  

Fonts de finançament: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta,  PAU-2, PAU-3 i PMU-4 

Indicadors d’avaluació:  

2.3 Superfície d’espai viari per a vianants (m2) 
1.1 Repartiment modal dels desplaçaments interns 
3.1 Longitud de les vies ciclistes (m) 
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Línia estratègica 1. Millorar la xarxa d’itineraris  a peu i en bicicleta 

Actuació: 1.5. Permeabilitzar l’av. de Montserrat e n el tram comprès entre l’av. Mn. Cinto 
Verdaguer i la plaça Montseny  

Descripció:  
L’avinguda de Montserrat és actualment una travessera urbana poc permeable, tot i els 
elements reductors de velocitat implantats a l’alçada de l’avinguda Mosèn Cinto Verdaguer 
(semàfors de reducció de velocitat i bandes rugoses). En el tram comprès entre aquesta 
avinguda i la plaça del Montseny és particularment important que els vianants puguin creuar 
l’avinguda de Montserrat en bones condicions de seguretat i comoditat i per aquest motiu es 
proposa implementar mesures de reducció de la velocitat als punts següents:  
 

• A l’alçada del carrer de Núria. 

• A l’alçada del carrer del Rector Roca. 

• A l’alçada de la plaça del Montseny. 
 
Aquesta actuació es podrà portar a terme respectant els criteris o condicionants següents: 
 

• (condicionant) Un cop realitzat el nou vial d’enllaç entre la carretera i el polígon 
industrial (que ja preveu el nou POUM), ja que l’actual intensitat de trànsit global i de 
vehicles pesants en particular en aquest tram de l’avinguda de Montserrat impedeix la 
implantació d’aquest tipus d’elements reductors de velocitat. 

• (condicionant) Només un cop comprovat que el vial compleix amb els requisits de la 
Circular 02/05 sobre les condicions d’implantació d’elements reductors de la velocitat, 
és a dir, amb una IMD inferior a 3.000 vehicles/dia i una IMD de vehicles pesants 
inferior a 100 vehicles/dia. 

• (criteri) El tipus de mesures de reducció de la velocitat dependrà de la situació a 
l’avinguda de Montserrat un cop realitzat el nou vial d’enllaç. Caldrà valorar la 
possibilitat d’implantar elements puntuals, com ara passos de vianants sobreelevats o 
coixins berlinesos, o bé elements lineals, com ara reducció de l’amplada de la calçada i 
xicanes. 
 

Àmbit d’actuació: Municipi de Sant Julià de Vilatorta 

Autoritat responsable: Diputació de Barcelona i Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Fase d’execució: 2a Fase (2012-2015) 

Cost de l’actuació  (€, inclòs IVA + 20% d’imprevistos): 18.000 € 

Fonts de finançament: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, Diputació de Barcelona 

Indicadors d’avaluació:  

2.4 Nombre de guals adaptats (unitats) 
9.3 Nombre d’accidents amb víctimes vianants (unitats) 



 

 

 Estudi de mobilitat i d’avaluació de la mobilitat g enerada de Sant Julià de Vilatorta 159 

 
 

Línia estratègica 1. Millorar la xarxa d’itineraris  a peu i en bicicleta 

Actuació: 1.6. Reordenar i permeabilitzar la carret era de Vilalleons en el tram comprès 
entre la plaça del Montseny i el polígon industrial   

Descripció: 
Aquesta actuació està sotmesa a la realització d’un nou vial d’accés al polígon industrial que 
permetria reduir el trànsit de vehicles pesants i de turismes a la carretera de Vilalleons, 
recuperar el caràcter urbà d’aquest vial i fer respectar la limitació de velocitat a 50 km/h. Així 
mateix, també permetria als residents a la zona del Puig creuar aquesta carretera per poder 
accedir al Parc de les Set Fonts i a la part sud-oest del casc antic. Per portar-ho a terme, 
caldria:  
 

• Construcció de l’itinerari per a vianants i bicicletes, per mitjà d’una vorera-bici que 
connecti el nucli urbà amb la zona industrial. Aquest itinerari es proposa que s’emplaci 
a la banda nord de la calçada (vegeu l’actuació 1.7). 

• Implantar un pas de vianants sobreelevat a l’alçada de carretera de Vilalleons que 
permeti als usuaris no motoritzats accedir a l’itinerari mixt des de la plaça del Montseny. 

• Implantar un pas de vianants sobreelevat a l’alçada del carrer del Puig que permeti als 
residents d’aquesta zona accedir a l’itinerari no motoritzat. 

• Dotar la carretera de Vilalleons de senyalització horitzontal que delimiti els dos carrils 
de circulació. 

• Afegir senyalització vertical de limitació de velocitat a la cruïlla entre aquesta carretera i 
l’avinguda de Montserrat. 

• Urbanitzar l’entrada de la carretera i suprimir la zona d’aparcament no regulat situada a 
la banda sud de la carretera. 

• Dotar d’enllumenat els punts indicats anteriorment on els vianants hen de creuar la 
carretera. 

La construcció dels passos per a vianants sobreelevats restarà condicionant al compliment 
dels requisits de la Circular 02/05 sobre les condicions d’implantació d’elements reductors de 
la velocitat, és a dir, amb una IMD inferior a 3.000 vehicles/dia i una IMD de vehicles pesants 
inferior a 100 vehicles/dia. En tot cas en aquest moment s’avaluarà quina serà la millor 
estratègia de pacificar el trànsit rodat i permeabilitzar aquest vial al pas de vianants.  

 

Àmbit d’actuació: Municipi de Sant Julià de Vilatorta 

Autoritat responsable: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Fase d’execució: 2a Fase (2012-2015). Condicionat per la construcció del nou vial d’accés a 
la zona industrial. 

Cost de l’actuació  (€, inclòs IVA + 20% d’imprevistos): 55.000 €, repartits en: 

• El cost unitari dels passos per a vianants sobreelevats és de 6.000 € (2 passos). 

• El cost de la senyalització horitzontal és de 27,6€/metre lineal (550 metres lineals). 
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Línia estratègica 1. Millorar la xarxa d’itineraris  a peu i en bicicleta 

Actuació: 1.6. Reordenar i permeabilitzar la carret era de Vilalleons en el tram comprès 
entre la plaça del Montseny i el polígon industrial   

• El cost unitari de la senyalització vertical és de 258 € (2 senyals). 

• El cost d’urbanització 180€/m2 (120 m2). 

• El cost de l’enllumenat en cada pas elevat és de 3.000€ (per a cada pas sobreelevat). 

• El cost de la construcció del carril vianant-bici es contempla en l’actuaió 1-7. 
 

Fonts de finançament: Aj. de Sant Julià de Vilatorta i sector SUD-01. Aquest sector compta 
amb un tram limítrof d’uns 110 m, i per tant caldria imputar unes càrregues d’urbanització de 
33.000 € per a aquesta actuació (corresponents a un pas sobreelevat amb senyalització 
horitzontal, vertical i l’enllumenat i el cost d’urbanització de l’entrada de la carretera).  

Indicadors d’avaluació:  

9.2 Nombre d’accidents amb víctimes 
2.4 Nombre guals adaptats 
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Línia estratègica 1. Millorar la xarxa d’itineraris  a peu i en bicicleta 

Actuació: 1.7. Traçar un itinerari mixt per a viana nts i bicicletes entre el polígon 
industrial i la plaça del Montseny 

Descripció: 
Aquesta actuació està totalment relacionada amb l’acció 1.6 d’aquest pla. Ambdues estan 
sotmeses a la realització d’un nou vial d’accés al polígon industrial que permetria reduir el 
trànsit de vehicles pesants a la carretera de Vilalleons. L’objectiu és millorar l’accés no 
motoritzat tant a la zona residencial del Puig com al polígon industrial i recuperar el caràcter 
urbà de la carretera de Vilalleons. Per tal d’aconseguir-ho es proposa el conjunt d’actuacions 
següent, distingint tres trams: 
 
Entre la cruïlla amb l’avinguda de Montserrat i la rambla del Castell: 

• A partir de la banda nord-oest de la cruïlla amb l’avinguda de Montserrat, traçar 
l’itinerari mixt, implantar un pas de vianants amb guals a la cruïlla amb la Rambla del 
Castell. 

 
Entre la rambla del Castell i el carrer del Puig: 

• En una primera fase es proposa desviar l’itinerari per la rambla del Castell i el Parc de 
les Set Fonts per recuperar-lo a l’alçada del carrer del Puig. Aquest recorregut presenta 
algun petit tram amb pendents lleugerament superiors al 8%.  

• En una segona fase, un cop construït el vial d’accés a la zona industrial, es proposa 
estudiar la possibilitat de pacificar el tram de la carretera de Vilalleons comprès entre la 
plaça del Montseny i el carrer del Puig, i reduir-hi la velocitat a 30 km/h, prohibir 
l’avançament de vehicles, i senyalitzar un itinerari ciclista a la calçada, sense segregar-
lo del trànsit motoritzat. 

 
Entre el carrer del Puig i el polígon industrial: 

• Construir un itinerari mixt, bidireccional per a vianants i bicicletes. Aquest itinerari 
correspondria, en la tipologia establerta en el Manual de disseny de les vies ciclistes de 
Catalunya, al “camí verd”. L’amplada mínima serà de 2,50 metres. 

• Donar continuïtat a l’itinerari dins el polígon industrial a través al carrer de la Indústria, 
treient l’aparcament il·legal a la vora nord d’aquest carrer. 
 

Àmbit d’actuació: Municipi de Sant Julià de Vilatorta 

Autoritat responsable: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Fase d’execució: 1a i 2a Fase 

Cost de l’actuació  (€, inclòs IVA + 20% d’imprevistos): 150.991 € (cost de l’actuació amb 
desviament de l’itinerari pel Parc de les Set Fonts), repartits en: 

• Construcció de l’itinerari mixt entre el carrer del Puig i el carrer de la Quintana: 143.100 
€ (cost unitari: 300€/m2). 

• Cost de la senyalització de l’itinerari: 7.891 € (inclou el cost del pas de vianants, de la 
senyalització vertical i horitzontal de l’itinerari). 
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Línia estratègica 1. Millorar la xarxa d’itineraris  a peu i en bicicleta 

Actuació: 1.7. Traçar un itinerari mixt per a viana nts i bicicletes entre el polígon 
industrial i la plaça del Montseny 

Fonts de finançament: Aj. de Sant Julià de Vilatorta i SUD-01. La part proporcional del 
recorregut imputable al SUD -01 s’estima en uns 2.851 €. 

Indicadors d’avaluació:  

2.3 Superfície de l’espai viari destinat als vianants (m2) 
3.1 Longitud de les vies ciclistes (m) 
1.1 Repartiment modal dels desplaçaments interns 
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Línia estratègica 1. Millorar la xarxa d’itineraris  a peu i en bicicleta 

Actuació: 1.8. Implantar un itinerari mixt per a vi anants i bicicletes a l’av. Puig i Cunyer 

Descripció: 
Implantar un itinerari mixt per a vianants i bicicletes a l’avinguda de Puig i Cunyer per enllaçar, 
a nivell municipal el casc antic amb el nord del municipi i, a nivell intermunicipal, Sant Julià de 
Vilatorta amb Folgueroles: 
 

• Entre la N-141d (Folgueroles) i el c/ de Sant Ponç, urbanitzar la banda est de l’av. de 
Puig i Cunyer fent-hi un itinerari mixt bidireccional per a vianants i bicicletes (“camí 
verd”). No obstant això, aquest tram s’ubica dins del terme municipal de Folgueroles. 

• Entre els carrers de Sant Ponç i dels Comtes d’Osona, l’amplada de la vorera (5 m 
d’amplada total i, entre 3,5 i 4 m d’amplada lliure) permet la circulació còmode de 
vianants i bicicletes en el mateix espai. Implantar senyalització horitzontal i vertical en 
aquest tram per marcar la continuïtat de l’itinerari mixt. 

• Entre el c/ dels Comtes d’Osona i el c/ Sant Martí desviar l’itinerari a l’altra banda de la 
calçada aprofitant el pas de vianants sobreelevat ja existent a la cruïlla del c/ Comtes 
d’Osona i creant dos passos de vianants nous, el primer per creuar el c/ Comtes 
d’Osona, el segon per tornar a creuar l’av. Puig i Cunyer. 

• Entre el c/ Sant Martí i l’av. de Jaume Balmes, urbanitzar la banda est de l’av. Puig i 
Cunyer i implantar senyalització horitzontal i vertical per marcar la continuïtat de 
l’itinerari mixt.  

• Modificar la configuració de la cruïlla entre l’av. de Puig i Cunyer, la Rambleta, l’av.de 
Jaume Balmes i el c/ de les Roques. 

• Entre les avingudes de Jaume Balmes i de Montserrat, implantar senyalització 
horitzontal i vertical per marcar la continuïtat de l’itinerari mixt. 

Aquesta via ciclista, pel seu caràcter estructurant i per la intensitat de trànsit de l’avinguda de 
Puig i Cunyer, s’ha de segregar del trànsit motoritzat al llarg del seu recorregut. 

 

Àmbit d’actuació:  Municipis de Sant Julià de Vilatorta i Folgueroles 

Autoritat responsable: Ajuntaments de Sant Julià de Vilatorta i Folgueroles 

Fase d’execució: 2a Fase (2012-2015) 

Cost de l’actuació  (€, inclòs IVA + 20% d’imprevistos): 152.700 € (sense incloure el tram que 
correspon al municipi de Folgueroles), que per trams es reparteix en: 
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Línia estratègica 1. Millorar la xarxa d’itineraris  a peu i en bicicleta 

Actuació: 1.8. Implantar un itinerari mixt per a vi anants i bicicletes a l’av. Puig i Cunyer 

 

Tram de carrer Longitud 
del tram Cost (€)* 

Tram entre la N-141d i el C/ St Ponç 370 - 
Tram entre el C/ St Ponç i el C/ Comtes d'Osona 290 9.744 
Tram entre el C/ Comtes d’Osona i el C/ Sant Martí 
(inclosos els 2 passos de vianants adaptats) 65 5.064 

Tram entre el C/ Sant Martí i l'Av. Jaume Balmes 250 130.500 
Tram entre l'Av. Balmes i l'Av. Montserrat 220 7.392 
TOTAL 1.195 152.700 

* Es considera un cost de 28€/ml per la senyalització i un cost de 150€/m2 per la urbanització. 

 

Fonts de finançament: Ajuntaments de Sant Julià de Vilatorta i Folgueroles, Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques. 

Indicadors d’avaluació:  

2.3 Superfície de l’espai viari destinat als vianants (m2) 
3.1 Longitud de les vies ciclistes (m) 
1.1 Repartiment modal dels desplaçaments interns 
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Línia estratègica 1. Millorar la xarxa d’itineraris  a peu i en bicicleta 

Actuació: 1.9. Ampliar la zona de vianants del casc  antic 

Descripció: 
Es proposa ampliar la zona per a vianants del casc antic. Aquesta actuació es justifica pel 
trànsit actual d’usuaris no motoritzat, per la consolidació del centre històric amb els creixement 
previstos (PAU 1, PAU 7 i PMU 4) i pel desenvolupament de les zones residencials encara en 
obres i previstes a l’est del casc antic (SUD 2 i SUD 3). 
 
Aquesta actuació, actualment ja està prevista i incorporada plenament en el projecte de 
renovació del casc antic financiat pel FEDER amb l’àmbit cartografiat al plànol 2.4. com a “1a 
Fase”. Per tant, no s’inclou aquí el seguit de mesures a dur a terme ni el seu cost. La 
superfície on s’aplicarà aquesta pacificació del trànsit rodat és de poc més de 2.800 m2. 
 

Àmbit d’actuació: Municipi de Sant Julià de Vilatorta 

Autoritat responsable:  Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Fase d’execució: 1a (2009-2012) 

Cost de l’actuació : En execució (fase final) 

Fonts de finançament:  FEDER 

Indicadors d’avaluació: 

2.3 Superfície de l’espai viari destinat als vianants (m2) 
3.1 Longitud de les vies ciclistes (m) 
1.1 Repartiment modal dels desplaçaments interns 
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Línia estratègica 1. Millorar la xarxa d’itineraris  a peu i en bicicleta 

Actuació: 1.10. Recuperar la plaça Major com a espa i per a la mobilitat tova i consolidar 
la zona de vianants del casc antic 

Descripció:  
La plaça Major es fa servir actualment com a zona d’aparcament. Tenint en compte les 
característiques del centre històric de Sant Julià, i la disponibilitat d’aparcament en un àmbit 
molt proper al centre, es considera que es un ús poc rendible socialment, sobretot si es dóna 
en un lloc d’alt valor simbòlic com és la plaça Major. Aquesta plaça seria la porta sud d’entrada 
a la zona d’ús restringit del casc antic, i es considera prioritari donar la prioritat al vianant. En 
concret es proposa:  
 

• Prohibir l’aparcament a tota la plaça. 

• Suprimir les voreres estetes a l’entorn de la plaça per crear un espai de plataforma 
única. 

• Implantar mobiliari urbà (pilons, bancs, plantes). 

• Implantar senyalització vertical a l’entrada de la plaça per indicar la restricció d’ús i la 
prohibició d’aparcament. 

 

Per tal de consolidar la zona d’ús restringit del casc antic, es proposa incorporar-hi els 
següents carrers: 

• El carrer del Camapanar que permet accedir a la plaça Major des del carrer del Rector 
Roca. Aquest carrer ja funciona a la pràctica com a carrer de plataforma única amb 
trànsit restingit per l’estretor de la seva secció. 

• El carrer del Pont que permet accedir a la plaça Major des del carrer de Núria. 

• El carrer del Montseny que permet accedir al casc antic des de l’aparcament del C/ 
Montseny. Aquest carrer ja és un carrer de plataforma única en el tram comprès entre 
la plaça del Montseny i el carrer de Jesús. 

L’àmbit està cartografiat al plànol 2.4. com a “2a Fase” i té una superfície de 992 m2. 

Tenint en compte la qualitat del paviment de la plaça Major, es proposa crear una espai de 
plataforma única conservant aquest paviment i anivellant les voreres amb la calçada i no al 
contrari. D’altra banda, en el cas del carrer del Montseny, també es proposa anivellar les 
voreres amb la calçada. El cost de la proposta reflecteix aquesta opció, ja que la base de 
càlcul és la superfície de voreres més un marge de 50 cm, amb una superfície total d’uns 217 
m2. 

Àmbit d’actuació: Municipi de Sant Julià de Vilatorta 

Autoritat responsable: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
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Línia estratègica 1. Millorar la xarxa d’itineraris  a peu i en bicicleta 

Actuació: 1.10. Recuperar la plaça Major com a espa i per a la mobilitat tova i consolidar 
la zona de vianants del casc antic 

Fase d’execució: 2a Fase (2012-2015) 

Cost de l’actuació  (€, inclòs IVA + 20% d’imprevistos): 80.436 € (cost de l’anivellació: 
300€/m2, més el mobiliari urbà i la senyalització). 

Fonts de finançament: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Indicadors d’avaluació:  

2.3 Superfície de l’espai viari destinat als vianants (m2) 
3.1 Longitud de les vies ciclistes (m) 
1.1 Repartiment modal dels desplaçaments interns 
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Línia estratègica 1. Millorar la xarxa d’itineraris  a peu i en bicicleta 

Actuació: 1.11. Estudiar la viabilitat de la creaci ó d’un itinerari ciclista que connecti Sant 
Julià de Vilatorta amb el nucli de Vilalleons  

Descripció:  
El nucli de Vilalleons se situa a uns 4 km al sud del casc antic de Sant Julià de Vilatorta i el 
recorregut entre els dos nuclis no presenta pendents massa significatius. Tenint en compte 
aquestes condicions els desplaçaments en bicicleta esdevindria un mitjà adequat per fer el 
desplaçament entre ambdós nuclis. Tot i així, l’únic itinerari que connecta Sant Julià de 
Vilatorta amb Vilalleons és la carretera de Vilalleons, que no disposa de cap espai destinat a 
usuaris no motoritzats. Aquest tram de carretera situat entre el polígon industrial i Vilalleons és 
de caràcter interurbà, amb limitació de velocitat a 90km/h i té una calçada força estreta (5 m).  
 
Així, seria adient implantar un itinerari no motoritzat que connecti els dos nuclis del municipi, 
sobretot en previsió del creixement poblacional del nucli de Vilalleons, previst en el nou 
POUM. Es proposa: 
 

• Estudiar la viabilitat de l’actuació, contrastant el seu cost amb el seu ús potencial, tenint 
en compte el seu possible prolongament cap a d’altres municipis.  

• Analitzar els diferents traçats possibles.  

• Definir quines mesures de pacificació del trànsit rodat es poden aplicar a la carretera. 
En aquest sentit, cal tenir present que fins al punt quilomètric 2,1 aquest vial presenta 
unes intensitats de trànsit molt superiors, que en el darrer tram fins a Vilalleons. 

• Definir en quins trams el recorregut ha de ser segregat del trànsit rodat i en quins 
poden conviure en un mateix espai. En tots els casos, només es podran barrejar els 
ciclistes amb els vehicles motoritzats en el trams urbans del recorregut, és a dir, a 
l’entrada dins el nucli de Vilalleons. 

 
La longitud total entre el nucli de Vilalleons i el polígon industrial de Sant Julià (en el qual 
l’actuació 1.6 d’aquest document ja preveu fer-hi arribar un itinerari per a bicicletes) és de 3,4 
km.  

 

Àmbit d’actuació: Municipi de Sant Julià de Vilatorta 

Autoritat responsable: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Fase d’execució: 1a Fase (2009-2012) Redacció de l’estudi; 2a Fase (2012-2015) Creació de 
l’itinerari 

Cost de l’actuació  (€, inclòs IVA + 20% d’imprevistos): 6.000€ (estudi) 

Fonts de finançament: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, si bé es proposa imputar el cost 
de l’estudi en els sectors que el POUM preveu a Vilalleons, en funció dels desplaçaments 
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Línia estratègica 1. Millorar la xarxa d’itineraris  a peu i en bicicleta 

Actuació: 1.11. Estudiar la viabilitat de la creaci ó d’un itinerari ciclista que connecti Sant 
Julià de Vilatorta amb el nucli de Vilalleons  

generats (recomanats): PMU-5: 2.171 € i PAU-6: 3.829 € 

Indicadors d’avaluació:  

3.1 Longitud de les vies ciclistes (m) 
1.1 Repartiment modal dels desplaçaments interns 
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Línia estratègica 1. Millorar la xarxa d’itineraris  a peu i en bicicleta 

Actuació: 1.12. Estudiar la viabilitat de la creaci ó d’un itinerari ciclista que connecti Sant 
Julià de Vilatorta i Vic  

Descripció:  
Sant Julià de Vilatorta està situat a 3,5 km de Calldetenes i 6 km de Vic (de casc antic a casc 
antic), amb un recorregut de pendent poc rellevant. Tenint en compte aquesta distància i 
l’important grau d’atracció que genera la ciutat de Vic en el municipi de Sant Julià, resulta molt 
interessant la creació d’un itinerari per a bicicletes que uneixi Sant Julià – Calldetenes i Vic, i 
més tenint en compte que la xarxa de carrils bici de Vic arriba fins al límit amb Calldetenes (per 
tant la distància entre la xarxa de carrils bici de Vic i Sant Julià de Vilatorta és d’uns 3 km). En 
aquest sentit es proposa que entre els diferents ajuntaments implicats s’acordi la realització 
d’aquest projecte i es faci una recerca de fonts de finançament, tot i sent conscients que la 
major part del recorregut és dins del terme municipal de Calldetenes, i que aquest itinerari ha 
de superar la carretera C-25 (eix transversal). 
 
Tenint en compte aquesta situació inicial i la dificultat d’emplaçar  aquest itinerari a la carretera 
de Sant Julià a Calldetenes, es proposa recuperar l’itinerari ja existent conegut com a “Ruta 
del Molins”, que transcorre en major part dins el terme municipal de Calldetenes, adequar la 
seva entrada dins el terme municipal de Sant Julià de Vilatorta i senyalitzar-lo. S’adjunta al 
plànol 2.3 el traçat de la Ruta dels Molins entre Calldetenes i Sant Julià de Vilatorta i la 
connexió d’aquesta ruta amb els itineraris previstos a Sant Julià. 

 

Àmbit d’actuació: Municipis de Sant Julià de Vilatorta, Calldetenes i Vic 

Autoritat responsable: Ajuntaments dels tres municipis implicats 

Fase d’execució: 1a Fase (2009-2012) 

Cost de l’actuació  (€, inclòs IVA + 20% d’imprevistos): Sense valorar 

Fonts de finançament: Ajuntaments implicats, Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques i Diputació de Barcelona 

Indicadors d’avaluació:  

3.1 Longitud de les vies ciclistes (m) 
1.1 Repartiment modal dels desplaçaments interns 
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Línia estratègica 1. Millorar la xarxa d’itineraris  a peu i en bicicleta 

Actuació: 1.13. Implantar una xarxa d’aparcaments p er a bicicletes als principals 
equipaments públics del municipi 

Descripció: 
Hi ha actualment a Sant Julià de Vilatorta una dotació de quatre aparcaments per a bicicletes: 
dos al pavelló esportiu municipal, un a la plaça Catalunya i un a les piscines municipals. Es 
proposa ampliar aquesta dotació de forma selectiva, és a dir, prioritzant la seva instal·lació en 
els principals equipaments públics del municipi i l’entorn dels itineraris principals per a vianants 
i per a bicicletes. En aquest sentit caldria instal·lar aparcaments per a bicicletes com a mínim 
a: 

• Plaça Major 

• Parc de les Set Fonts 

• Plaça del Marquès de la Quadra 

• CEIP Bellpuig (en construcció)  

• Col·legi El Roser 
 
Els aparcaments han de ser de tipus universal (U invertida) i comptar amb un mínim de 6 
places (3 elements), ampliables en funció de la seva utilització i grau d’ocupació. Per tal 
d’ajustar l’oferta de places amb la demanda, es proposa seguir un mètode progressiu i no pas 
una dotació fixa definitiva, és a dir, es tractaria de començar amb una dotació mínima de 
places (6 places) ampliable en funció del seu ús. 

 

Àmbit d’actuació: Municipi de Sant Julià de Vilatorta 

Autoritat responsable: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Fase d’execució: 1a Fase (2009-2012) 

Cost de l’actuació  (€, inclòs IVA + 20% d’imprevistos): 2.100€ (el cost d’instal·lació d’una 
barra tipus U-invertida és de 140€ la unitat) 

Fonts de finançament: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Indicadors d’avaluació:  

3.2 Nombre de places d’aparcament per a bicicletes 
1.1 Repartiment modal dels desplaçaments interns 
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Línia estratègica 1. Millorar la xarxa d’itineraris  a peu i en bicicleta 

Actuació: 1.14. Equipar els sectors de nou creixeme nt previstos en el POUM de la 
dotació d’aparcament per a bicicletes segons l’aval uació realitzada en el compliment del 
Decret 344/2006 

Descripció:  
Tal i com preveu el Decret 344/2006, cal preveure una dotació d’aparcament per a bicicletes a 
fora de la via pública en tots els sectors que preveu el POUM. A continuació es presenta la 
dotació d’aparcament per a bicicletes, aplicant les ràtios del Decret, i les ràtios recomanades 
tenint en compte les característiques del municipi. Així, es recomana modificar la dotació 
d’aparcament en les zones verdes segons els següents criteris: 
 

� En els sectors PAU 1, PAU 7 i PMU 4, més cèntrics es preveu mantenir les 
ràtios del Decret. 

� En aquells sectors ubicats dins l’entramat urbà però emplaçats en zones de 
baixa densitat i poc generadores de mobilitat (sectors SUD-1, SUD-2, SUD-3, 
PAU-2, PAU-3, PAU-5 i PMU-2) es proposa reduir la dotació d’aparcaments 
per a bicicletes en les zones verdes, utilitzant com a valor de referència 1 
plaça/250 m2 de sòl.  

� En aquells sectors perifèrics del nucli urbà de Sant Julià i els emplaçats a 
Vilalleons (SUD-4, PAU-6, PMU-1, PMU-3 i PMU-5), es proposa reduir la 
dotació d’aparcaments per a bicicletes en les zones verdes, utilitzant com a 
valor de referència 1 plaça/500 m2 de sòl.  

 

La taula següent mostra el nombre mínim de places d’aparcament per a bicicletes que ha de 
preveure el desenvolupament del POUM, per a cadascun dels sectors. En tots els casos 
s’indica els valors utilitzant les ràtios del Decret i els valors recomanats tenint en compte les 
característiques del municipi. La gran majoria d’aquestes places s’ubicaran a l’interior de 
l’edificació (en el cas de l’ús residencial). En aquells usos on es prevegi la seva instal·lació fora 
de l’espai edificat, es recomana que s’instal·lin aparcaments de tipus universal (U invertida), 
s’emplacin en els punts de millor accessibilitat (per exemple al costat de l’entrada al lloc de 
treball) i sempre que siguin coberts. 
 
Així, s’ha de preveure la instal·lació de 3.039 places per a bicicletes, de les quals 202 
s’ubicaran a la via pública (zones verdes), la qual cosa representa 101 aparcaments en U 
invertida. 
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Línia estratègica 1. Millorar la xarxa d’itineraris  a peu i en bicicleta 

Actuació: 1.14. Equipar els sectors de nou creixeme nt previstos en el POUM de la 
dotació d’aparcament per a bicicletes segons l’aval uació realitzada en el compliment del 
Decret 344/2006 

 
 

SECTOR 

Nre. de places de 
bicicletes 

Oficial Recomanat  

PAU -1 “Sant Jordi” 15 15 

PAU -2 “Av.Puig Cunyer”   26 26 

PAU -3 “C/ Calldetenes”   80 80 

PAU -4 “El Solà” 54 43 

PAU- 5 "Font de la Noguera" 18 18 

PAU- 6 "Camí de la Sala"   45 45 

PAU- 7 "P.Catalunya"   27 27 

PMU -1 "Passeig del Torrent" 21 14 

PMU -2 "La Rambleta"   38 36 

PMU -3 "Av. de Sant Llorenç" 137 111 

PMU -4 “Can Rosinés”   80 80 

PMU -5 "Cases de Vilalleons" 7 7 

SUD -1 "Can Tramuntana" 694 607 

SUD -2 “Carrer de la Mercè” 235 214 

SUD – 3 “El Perer II” 955 893 

SUD -4 "Pla de Quintana" 906 823 

TOTAL 3.338 3.039 

 
 

 

Àmbit d’actuació: Municipi de Sant Julià de Vilatorta 

Autoritat responsable: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Fase d’execució: Actuació vinculada a les fases d’execució del POUM. 

Cost de l’actuació  (€, inclòs IVA + 20% d’imprevistos): Totalment imputable a cadascun dels 
sectors PAU, PMU i SUD del POUM de Sant Julià de Vilatorta 

Fonts de finançament: Acció totalment vinculada al desenvolupament dels sectors del POUM. 

Indicadors d’avaluació:  

3.2 Nombre de places d’aparcament per a bicicletes 
1.1 Repartiment modal dels desplaçaments interns 
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Línia estratègica 1. Millorar la xarxa d’itineraris  a peu i en bicicleta 

Actuació: 1.15. Garantir que la vialitat futura pre vista al POUM compleix les amplades 
que fixa el Decret 344/2006 

Descripció:  
La vialitat proposada en els diferents sectors del POUM ha de complir les amplades i directrius 
que fixa el Decret 344/2006 de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada.  
 

• Els carrils bici segregats unidireccionals hauran de comptar amb una amplada de 1,5 
metres  

• Els carrils bici segregats bidireccionals hauran de comptar amb una amplada de 2,5 
metres. 

• En el cas de disposar d’un espai de convivència entre el vianant i la bicicleta aquest 
espai haurà de ser de com a mínim 3 metres.  

• En els recorreguts on es prevegi la convivència entre la bicicleta i el trànsit motoritzat, 
hauran de ser de calçada única i amb una intensitat de trànsit igual o inferior a 3.000 
vehicles / dia.  

• 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. Aquest llindar mínim afectarà a tots els 
vials que s’urbanitzin dins del terme municipal. 

• 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. 
Aquesta ambplada serà el llindar mínim que hauran de complir tots els vials classificats 
com a xarxa principal.  

• 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%. 

 

 

Àmbit d’actuació: Municipi de Sant Julià de Vilatorta 

Autoritat responsable: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Fase d’execució: Actuació vinculada a les fases d’execució del POUM. 

Cost de l’actuació  (€, inclòs IVA + 20% d’imprevistos): segons desenvolupament del POUM 

Fonts de finançament: Acció totalment vinculada al desenvolupament dels sectors del POUM. 

Indicadors d’avaluació:  

- 
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8.2. Línia estratègica 2: Millorar les infraestruct ures i serveis de 
transport col·lectiu 

 

Línia estratègica 2. Millorar les infraestructures i serveis de transport col·lectiu 

Actuació: 2.1. Realitzar una enquesta per conèixer amb precisió el flux de connexió amb 
Vic i Calldetenes 

Descripció:  
Aquesta actuació té per objectiu recollir les informacions següents: 
 

• Les destinacions dins als municipis de Vic i de Calldetenes. 

• Els motius de desplaçaments. 

• La seva distribució horària. 

• El perfil dels usuaris potencials del transport públic. 
 
Per tal de recollir aquesta informació caldria realitzar una enquesta que tingui les 
característiques següents: 
 

• Població d’estudi: residents a Vic, a Calldetenes, a Sant Julià i a Folgueroles. 

• Variables: l’enquesta ha de recollir un conjunt de variables sobre els desplaçaments 
dels enquestats (origen i destí, mitjà, motiu, horari) i un conjunt de variables sobre el 
perfil dels enquestats (gènere, edat, situació professional). 

• Anàlisi territorial: l’enquesta s’ha de basar en una zonificació fina de l’àmbit d’estudi, 
que permeti analitzar matrius origen/destí molt detallades. Com més precisa és la 
informació sobre la distribució territorial dels fluxos, més eficientment es podran 
optimitzar les rutes de transport col·lectiu. 

 

Àmbit d’actuació: Vic, Calldetenes, Sant Julià de Vilatorta, Folgueroles 

Autoritat responsable: Ajuntaments de Vic, Calldetenes, Sant Julià de Vilatorta, Folgueroles i 
empresa concessionària.  

Fase d’execució: 1a Fase (2009-2012) 

Cost de l’actuació  (€, inclòs IVA + 20% d’imprevistos): 8.000 € (unes 800 enquestes) 

Fonts de finançament: Departament de Política Territorial i Obres Públiques, ajuntaments 
dels municipis servits 

Indicadors d’avaluació:  

4.1 Cobertura del transport públic (percentatge de la població servida) 
4.2 Nivell de servei (viatger/km) 
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Línia estratègica 2. Millorar les infraestructures i serveis de transport col·lectiu 

Actuació: 2.2. Incrementar la freqüència del servei  d’autobusos interurbans per ajustar-
se als horaris laborals. 

Descripció: 
El servei d’autobusos interurbans efectua actualment 10+9 expedicions en dia feiner, i 
l’ocupació és baixa excepte en l’expedició de les 8 del matí. Amb l’oferta actual, el servei es 
pot considerar suficient per cobrir la demanda prevista, segons l’avaluació realitzada de la 
mobilitat generada pels sectors de desenvolupament previstos en el nou POUM. En efecte, 
s’estima que dels prop de 740 desplaçaments diaris més que es generaran en transport 
col·lectiu, una part l’absorbirà el servei de transport escolar, mentre que la resta es farà per 
mitjà de la línia regular. Tenint en compte que l’actual servei només presenta una ocupació del 
30% i que aquest pot incrementar el nombre de places ofertades en un 60% (passant de 
l’actual autobús de 34 places a un de 55), l’oferta actual pot absorbir la nova mobilitat 
generada.  
 
No obstant això, es proposa un lleuger increment del nombre d’expedicions (una d’anada i una 
de tornada) almenys durant els dies feiners, i l’ajust dels horaris a les necessitats horàries 
laborals. Per tant caldrà comptabilitzar un increment de 7 km per expedició (l’increment de 
recorregut dins del nucli urbà ja es contempla a l’acció 2.3).  
 

Àmbit d’actuació: Municipis de Sant Julià de Vilatorta, Vic, Folgueroles i Calldetenes 

Autoritat responsable: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques 

Fase d’execució: Actuació vinculada a les fases d’execució del POUM. 

Cost de l’actuació  (€, inclòs IVA + 20% d’imprevistos): La proposta econòmica de les 
actuacions vinculades a la freqüència i a la ruta del transport col·lectiu es presenta a l’Annex 1 
d’aquest document. 

Fonts de finançament: Actuació vinculada al nou POUM – Costos a integrar en el 
desenvolupament del planejament urbanístic. 

Indicadors d’avaluació:  

4.1 Cobertura del transport públic (percentatge de la població servida) 
4.2 Nivell de servei (viatger/km) 
4.3. Interval de pas mitjà 
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Línia estratègica 2. Millorar les infraestructures i serveis de transport col·lectiu 

Actuació: 2.3. Modificar la ruta i l’emplaçament de  les parades del servei d’autobusos 
interurbans per donar servei al SUD-1 i al SUD-4 

Descripció: 
Modificar la ruta i l’emplaçament de les parades del servei d’autobusos interurbans al seu pas 
per Sant Julià de Vilatorta, amb l’objectiu de conseguir: 
 

• Incrementar el percentatge de població servida. 

• Donar cobertura a la zona industrial de la Quintana (SUD 4). 

• Donar cobertura a la zona residencial del camí de Can Tramuntana (SUD 1). 

 

Per tant, es proposa el conjunt d’actuacions següents: 
 

• Substitutir la ruta actual pel traçat cartografiat al plànol 2.4. 

• Substituir les dues parades existents a l’avinguda de Montserrat i a l’avinguda de Puig i 
Cunyer per una sola parada situada a la cruïlla entre l’avinguda de Puig i Cunyer i el 
carrer dels Comtes d’Osona. 

• Crear una nova parada al polígon industrial, a la cruïlla entre el carrer de la Indústria i el 
carrer de la Tècnica. 

• Crear una nova parada que doni cobertura al SUD 1, a la cruïlla entre el carrer de 
l’Albereda i l’avinguda de Sant Llorenç. L’emplaçament d’aquesta parada es definirà en 
l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada del planejament derivat d’aquest sector.  

 
Aquest canvi en el recorregut proposat suposa un increment de recorregut per expedició de 
1.660 m (vegeu l’annex 1 d’aquest document). 
 

Àmbit d’actuació: Municipi de Sant Julià de Vilatorta 

Autoritat responsable: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques 

Fase d’execució: Actuació vinculada a les fases d’execució del POUM. Tindrà sentit la seva 
aplicació en els moment de desenvolupar el SUD 1 i SUD 4. 

Cost de l’actuació  (€, inclòs IVA + 20% d’imprevistos): La proposta econòmica de les 
actuacions vinculades a la freqüència i a la ruta del transport col·lectiu es presenta a l’Annex 1 
d’aquest document. 

Fonts de finançament: Actuació vinculada al nou POUM – Costos a integrar en el 
desenvolupament del planejament urbanístic. 
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Línia estratègica 2. Millorar les infraestructures i serveis de transport col·lectiu 

Actuació: 2.3. Modificar la ruta i l’emplaçament de  les parades del servei d’autobusos 
interurbans per donar servei al SUD-1 i al SUD-4 

Indicadors d’avaluació:  

4.1 Cobertura del transport públic (percentatge de la població servida) 
4.2 Nivell de servei (viatger/km) 
4.3. Freqüència mitja de pas 
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Línia estratègica 2. Millorar les infraestructures i serveis de transport col·lectiu 

Actuació: 2.4. Crear un servei de transport col·lec tiu a la demanda per servir el nucli de 
Vilalleons 

Descripció: 
Aquesta actuació té per objectiu donar servei al nucli de Vilalleons. Tenint en compte que la 
població actual és d’uns 120 veïns i que, segons l’avaluació de la mobilitat generada pel PAU 
6 i el PMU 5, es generarien uns 20 desplaçaments nous en transport col·lectiu, la demanda 
justifica l’establiment d’un servei però no és prou important com per desviar la línia de 
transport col·lectiu regular entre Sant Julià de Vilatorta i Vic.  
 
Així, es proposa establir un servei a la demanda seguint dos fases d’implementació que 
permetin adaptar el cost del servei amb el seu ús: 
 
1a fase:  per tal de fer correspondre la capacitat del servei amb la demanda, es proposa 
començar a prestar el servei a la demanda per mitjà d’un servei de taxi a la demanda. Caldrà 
establir una regulació horària i tarifària d’aquest servei que el distingís del servei de taxi 
habitual. En aquest sentit, el servei a la demanda funcionaria en consonància amb la línia 
regular, únicament com a llançadora que permetès als residents de Vilalleons realitzar un 
desplaçament a Vic o a Folgueroles amb transport públic. És a dir, cal garantir que tota la 
cadena modal es pugui realitzar amb un mitjà de transport públic. 
 
2a fase:  contrastant l’ús que es farà del servei de taxi a la demanda amb la capacitat del 
vehicle, caldrà valorar la possibilitat de prestar el servei amb el vehicle que actualment realitza 
el servei regular. En aquest cas, caldrà establir un servei a la demanda amb més capacitat, 
seguint els criteris següents: 

• Servei realitzat pel mateix vehicle que efectua el servei regular. 

• Possibilitat de sol·licitar el servei cada dia de la setmana, un nombre de dues / tres 
expedicions diàries.  

• Sol·licitud realitzada per telèfon o internet directament a l’empresa concessionària. 

• Límit d’un dia d’antelació per fer la sol·licitud. 

• La possibilitat de sol·licitar el servei s’ha de limitar a algunes expedicions. Es proposa 
determinar quines han de ser aquestes expedicions establint un període de proba que 
permetria detectar les franges horàries amb més demanda. 

 
Es considera un increment quilomètric màxim d’uns 8.652 km anuals, el qual correspon a 4 
expedicions diàries entre la parada del carrer Marquesos de Vilallonga i el nucli de Vilalleons 
(4,5 km). 
 

Àmbit de l’actuació: Sant Julià de Vilatorta 

Autoritat responsable: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Fase d’execució: Actuació vinculada a les fases d’execució del POUM. 

Cost de l’actuació  (€, inclòs IVA + 20% d’imprevistos): La proposta econòmica de les 
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Línia estratègica 2. Millorar les infraestructures i serveis de transport col·lectiu 

Actuació: 2.4. Crear un servei de transport col·lec tiu a la demanda per servir el nucli de 
Vilalleons 

actuacions vinculades a la freqüència i a la ruta del transport col·lectiu es presenta a l’Annex 1 
d’aquest document. 

Fonts de finançament: Actuació vinculada al nou POUM – Costos a integrar en el 
desenvolupament del planejament urbanístic. 

Indicadors d’avaluació:  

4.2 Nivell de servei (viatger/km) 
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Línia estratègica 2. Millorar les infraestructures i serveis de transport col·lectiu 

Actuació: 2.5. Millorar la informació a l’usuari so bre els horaris i les rutes de la línia tant 
a les parades com a la pàgina web de l’ajuntament 

Descripció:  
Aquesta actuació té per objectiu millorar la informació a l’usuari sobre els horaris i les rutes de 
la línia d’autobusos interurbans. Per tal d’assolir aquest objectiu es proposa el conjunt 
d’actuacions següents: 
 

• Informació a les parades: incorporar a les 3 marquesines del municipi informació sobre 
els horaris a cada parada i sobre el recorregut del servei. 

• Informació a la pàgina web de l’Ajuntament: incorporar informació sobre els horaris a 
cada parada i sobre el recorregut del servei amb la ubicació precisa de cadascuna de 
les parades. 

• Informació de l’empresa concessionària: crear una pàgina web i incorporar-hi 
informació sobre els horaris a cada parada i sobre el recorregut del servei amb la 
ubicació precisa de cadascuna de les parades a tots els municipis del recorregut. 

 

Àmbit d’actuació: Sant Julià de Vilatorta 

Autoritat responsable: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, Folgueroles, Vic, i Calldeternes 
i Empresa J. Comasòlivas 

Fase d’execució: 1a Fase (2009-2012) 

Cost de l’actuació  (€, inclòs IVA + 20% d’imprevistos): 3.000 € 

Fonts de finançament : Empresa J. Comasòlivas, Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques 

Indicadors d’avaluació:  

4.2 Nivell de servei (viatger/km) 
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Línia estratègica 2. Millorar les infraestructures i serveis de transport col·lectiu 

Actuació: 2.6. Treballar per aconseguir la integrac ió tarifària de la línia Vic-Sant Julià-
Folgueroles amb els altres serveis de transport col •lectiu de l’àrea de Vic 

Descripció:  
S’ha començat una reflexió sobre la necessitat d’integrar els serveis de transport col·lectiu a 
l’àrea de Vic. Es proposa treballar per incorporar la línia interurbana Vic-Sant Julià-Folgueroles 
dins la xarxa de serveis integrats Aquesta integració permetria als usuaris d’aquesta línia 
utilitzar les línies urbanes de Vic o altres línies interurbanes amb el mateix títol de transport. 
Aquest procés generaria un increment de l’eficiència dels transport públic i de la intermodalitat 
i, per tant, una major competitivitat del transport públic. 
 

Àmbit d’actuació: Àrea d’influència de Vic 

Autoritat responsable: Departament de Política Territorial i Obes Públiques, ajuntaments de 
l’àrea d’influència de Vic, empreses concessionàries de línies urbanes i interurbanes a l’àrea 
de Vic. 

Fase d’execució: 1a Fase (2009-2012) 

Cost de l’actuació  (€, inclòs IVA + 20% d’imprevistos): Sense avaluar 

Fonts de finançament : Departament de Política Territorial i Obres Públiques 

Indicadors d’avaluació:  

4.2 Nivell de servei (viatger/km) 
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8.3. Línia estratègica 3: Racionalitzar l’ús del ve hicle privat 

Línia estratègica 3. Racionalitzar l’ús del vehicle  privat 

Actuació: 3.1. Millorar la vialitat al centre histò ric de Sant Julià de Vilatorta 

Descripció:  
Aquesta actuació té per objectiu millorar la vialitat al centre històric. Per tal d’assolir aquest 
objectiu, es proposa el conjunt d’actuacions següents: 
 

• Ampliar l’actual zona d’ús restringit (vegeu les propostes d’actuació 1.9 i 1.10). 

• Aplicar restriccions complementàries respecte a l’aparcament, conjuntament amb 
l’ampliació de la zona d’ús restringit. 

• Modificar la zona de càrrega i descàrrega i regular-ne l’ús (vegeu les accions 5.1 i 5.2). 

• Modificar el disseny de trams de carrers i cruïlles. 

• Modificar els sentits de circulació dels carrers del casc antic. 
 
L’ampliació de la zona d’ús restringit i la modificació de la zona de càrrega i descàrrega 
s’analitzen a les propostes corresponents. Pel que fa a l’aparcament i al disseny de cruïlles es 
proposa el conjunt d’actuacions següents: 
 
Aparcament: tota la zona definida com a zona d’ús restringit es configura com a calçada de 
plataforma única amb espais protegits per als vianants i sense fila d’aparcament. Així, s’han de 
suprimir els espais d’aparcament següents:  

• fila d’aparcament situada al carrer de Núria, en el tram comprès entre el carrer dels 
Marquesos de Vilallonga i el carrer del Compositor Ramon Victori 

• fila d’aparcament situada a la plaça del Marquès de la Quadra. 
 
Cruïlles: s’han detectat 3 punts especialment problemàtics que s’han de resoldre: 

• Resolució de la cruïlla entre el c/ Núria i av. Montserrat: aquesta cruïlla és la porta 
d’entrada al casc antic de Sant Julià i, per tant, és un punt estratègic per marcar el 
canvi de disseny. A més, s’hi concentren actualment usos indeguts tant per part dels 
usuaris motoritzats com dels no motoritzats. Així resulta habitual que en aquest punt 
s’utilitzi com a rotonda per canviar de direcció, per a estacionar temporalment, i també 
s’ha detectat un nombre important de vianants que creuen el carrer de Núria a l’alçada 
del terraplè, tot i la intensitat de trànsit motoritzat i l’absència de pas de vianants. Per 
tant, es proposa el conjunt d’actuacions següents: 

- ampliar la superfície del terraplè central, ja sigui ampliant el propi terraplè, o bé 
perllongant-lo amb marques vials i pilons. L’ampliació del terraplè té les 
funcions següents: impedeix que es faci servir el terraplè com a rotonda per 
canviar de direcció, redueix la velocitat dels vehicles que provenen de l’av. 
Montserrat i que actualment entren al c/ Núria quasi sense desviar la seva 
trajectòria, crea un refugi per als vianants que creuen a aquesta alçada. 
- implantar un pas de vianants amb guals adaptats que permeti creuar el c/ de 

Núria i seguir l’eix de l’av. Montserrat. Aquest pas de vianants s’ha de situar a 
prop de l’eix de l’av. Montserrat i travessar el terraplè. L’objectiu és desviar el 
mínim possible la trajectòria dels vianants i facilitar la visibilitat dels vehicles 
que giren al c/ Núria venint de la pl. del Montseny per l’av. de Montserrat.    
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Línia estratègica 3. Racionalitzar l’ús del vehicle  privat 

Actuació: 3.1. Millorar la vialitat al centre histò ric de Sant Julià de Vilatorta 

- implantar senyalització horitzontal a l’avinguda de Montserrat per indicar el gir 
a l’esquerra (venint de la C-25) o a la dreta (venint de la plaça del Montseny).  
- implantar senyalització horitzontal al carrer de Núria per indicar el gir a 

l’esquerra o a la dreta a l’avinguda de Montserrat. 
- Vetllar perquè la marca vial que delimita l’eix de l’avinguda de Montserrat 

(vegeu la foto a sota) sigui sempre prefectament visible. 
 

Situació actual de la cruïlla entre el carrer de Nú ria i l’avinguda de Montserrat 
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Línia estratègica 3. Racionalitzar l’ús del vehicle  privat 

Actuació: 3.1. Millorar la vialitat al centre histò ric de Sant Julià de Vilatorta 

 
Disseny proposat 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Resolució de l’entrada del carrer de Núria: a l’entrada del carrer de Núria s’ha detectat 
una forta concentració d’aparcament il·legal per accedir als diferents comerços i serveis 
que s’hi ubiquen. Aquest aparcament il·legal és particularment perillós perquè és 
invisible pels conductors que fan el gir a la dreta des de l’avinguda de Montserrat 
(venint de la plaça del Montseny), i perquè amaga els vianants que creuen a més en 
l’absència de pas de vianants. L’ampliació del terraplè central redueix l’amplada de la 
calçada i dificulta l’aparcament il·legal en aquest punt. 

• Resolució de la cruïlla entre el carrer de Núria i el carrer dels Marquesos de Vilallonga: 
en aquest punt s’ha detectat una forta concentració d’aparcament il·legal que dificulta o 
impedeix el gir de l’autobús i el pas dels vianants que creuen el carrer de Núria o el 
carrer dels Marquesos de Vilallonga. Es proposa protegir l’espai de prohibició d’aparcar 
actualment senyalitzat amb marques vials (vegeu la fotografia següent) mitjançant les 
jardineres ubicades actualment a la vorera. 
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Línia estratègica 3. Racionalitzar l’ús del vehicle  privat 

Actuació: 3.1. Millorar la vialitat al centre histò ric de Sant Julià de Vilatorta 

Situació actual de la cruïlla entre el carrer de Nú ria i el carrer dels Marquesos de Vilallonga 

 
 
Sentits de circulació  
La proposta de modificació dels sentits de circulació persegueix dos objectius: 

1. Permetre l’accés al casc antic amb vehicle privat. 
2. Expulsar-ne el trànsit de pas. 

 
Per tal d’assolir aquests objectius, se segueix la metodologia ja aplicada a altres municipis de 
Catalunya que consisteix en crear un conjunt de recorreguts circulars que obliguin els vehicles 
que entren al casc antic a sortir-ne sense poder-lo travessar. La proposta es detalla al plànol 
1.10. 

 

Àmbit de l’actuació: Sant Julià de Vilatorta 

Autoritat responsable: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i Diputació de Barcelona 

Fase d’execució: 1a Fase (2009-2012) 

Cost de l’actuació  (€, inclòs IVA + 20% d’imprevistos): 21.540 € 

Fonts de finançament: Diputació de Barcelona i Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Indicadors d’avaluació:  

9.2 Nombre d’accidents amb víctimes 
5.3 Saturació de la xarxa viària 
6.2 Places d’aparcament en superfície 
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Línia estratègica 3. Racionalitzar l’ús del vehicle  privat 

Actuació: 3.2. Millorar el disseny de la cruÏlla en tre l’av. de Puig i Cunyer i l’av. de Jaume 
Balmes 

Descripció:  
Aquesta actuació té per objectiu millorar el disseny d’una cruïlla estratègica del municipi. En 
efecte, aquesta cruïlla és especialment important ja que: 
 

• S’hi creuen 4 vials que formen 5 ramals de doble sentit. El nombre de moviments 
possibles és de 20 i el nombre de punts de conflicte se situa entre 15 i 20 segons la 
lectura que es fa de la senyalització i dels tres terraplens centrals.  

• La senyalització i els tres terraplens centrals no són suficients per indicar amb precisió 
la trajectòria a seguir. Així, s’ha detectat una certa indecisió dels conductors en els 
moviments entre l’av. Puig i Cunyer, l’av. Jaume Balmes i el carrer de les Roques 

• L’avinguda Jaume Balmes, l’avinguda de Puig i Cunyer, el carrer de les Roques i la 
Rambleta són 4 vials amb una intensitat de trànsit important en comparació amb la 
resta de la xarxa viària del municipi. 

• L’avinguda de Jaume Balmes i l’avinguda de Puig i Cunyer s’han definit com a itineraris 
principals de vianants i de bicicletes. 

• S’utilitzen aquests eixos per accedir als centres escolars de Bellpuig i del Roser. 
 
La resolució d’aquesta cruïlla passa per les actuacions següents (les característiques que es 
detallen a continuació així com les representacions  gràfiques són meres 
recomanacions ): 
 

• Implantar una mini-rotonda amb les característiques següents: diametre exterior de 20 
a 22 m, diametre interior de 14 a 16 m, anella d’un sol carril interior de 3 m, illot central 
franquejable que permeti el pas dels vehicles pesants i autobusos. 

• Vetllar perquè els accesos a la rotonda impliquin una desviació de la trajectòria. La 
rotonda redueix la velocitat només si la trajectòria dels vehicles està influenciada pel 
radi de curvatura de l’anella. Tenint en compte el disseny actual de la cruïlla, l’únic 
moviment que pot presentar aquest problema és el moviment recte i cap al sud a 
l’avinguda Puig i Cunyer. Per aquest motiu es proposa implantar illots laterals que 
obliguin a desviar la trajectòria dels fluxos d’entrada i de sortida de la rotonda. 

• Implantar dos passos de vianants amb guals que travessin l’illot o l’ampliació de vorera 
proposada al paràgraf anterior per assegurar la continuïtat dels diferents itineraris que 
s’hi creuen. 

• Assegurar la continuïtat de l’itinerari ciclista proposat a la proposta d’actuació 2.2 i 2.6 
mitjançant senyalització vertical i horitzontal. 
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Línia estratègica 3. Racionalitzar l’ús del vehicle  privat 

Actuació: 3.1. Millorar la vialitat al centre histò ric de Sant Julià de Vilatorta 

 
Situació actual de la cruïlla entre les avingudes J aume Balmes i Puig i Cunyer 
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Línia estratègica 3. Racionalitzar l’ús del vehicle  privat 

Actuació: 3.1. Millorar la vialitat al centre histò ric de Sant Julià de Vilatorta 

 
 

Disseny proposat de la cruïlla entre les avingudes Jaume Balmes 
 

 
 

 

Àmbit d’actuació: Sant Julià de Vilatorta 

Autoritat responsable: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Fase d’execució: 1a Fase (2009-2012) 

Cost de l’actuació  (€, inclòs IVA + 20% d’imprevistos): 80.000 € 

Fonts de finançament: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i PAU-2. Imputació d’una part 
del cost al PAU-2 segons el perímetre de vorera inclòs en l’actuació (25 m). Es considera 
imputable al PAU-2 una vuitena part del cost total, és a dir 10.000 €  

Indicadors d’avaluació:  

9.2 Nombre d’accidents amb víctimes 
2.4 Nombre de guals adaptats 
1.1 Repartiment modal dels desplaçament interns 
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Línia estratègica 3. Racionalitzar l’ús del vehicle  privat 

Actuació: 3.3. Fixar uns criteris mínims en el diss eny de la nova vialitat 

Descripció:  
Tal i com fixa el Decret 344/2006, els vials els vials que es planifiquin en sòl urbanitzable han 
de comptar amb unes característiques mínimes en quant a amplades i pendent, que són:  
 

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.  

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. Aquest condicionant no 
s’escau en el cas de Sant Julià de Vilatorta.  

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%. 

 
 

Àmbit de l’actuació: Sant Julià de Vilatorta 

Autoritat responsable: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i promotors de cadascun dels 
SUD 

Fase d’execució:  Depenent del desenvolupament del POUM 

Cost de l’actuació  (€, inclòs IVA + 20% d’imprevistos): costos d’urbanització  

Fonts de finançament: Promotors de cadascun dels sectors.  

Indicadors d’avaluació:  

- 
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8.4. Línia estratègica 4: Millorar la gestió de l’a parcament i regular 
les operacions i regular les operacions de càrrega i descàrrega 
de mercaderies 

 

Línia estratègica 4. Millorar la gestió de l’aparca ment i regular les  
operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies 

Actuació 4.1. Equipar els sectors de nou creixement  previstos en el POUM de la dotació 
d’aparcament per a turismes i motos segons l’avalua ció realitzada en el compliment del 
Decret 344/2006. 

Descripció:  
Equipar els sectors de nou creixement previstos en el POUM de la dotació d’aparcament per a 
turismes i motos segons l’avaluació realitzada en compliment del Decret 344/2006. L’aplicació 
de les ràtios del Decret 344/2006 dóna resultats lleugerament superiors a la dotació mínima 
prevista en la normativa del nou POUM. En efecte, les ràtios de la normativa del POUM 
s’apliquen a unitats d’habitatge (turismes: 1 plaça/habitatge, motos: 0,5 plaça/habitatge), 
mentre que el Decret estableix que s’ha d’aplicar a fraccions de 100 m2 de sostre si la dotació 
resultant és superior al resultat que s’obtindria aplicant les ràtios a unitats d’habitatge. Com 
que la majoria d’habitatges previstos tenen una superfície superior a 100 m2, el resultat és 
superior a la dotació mínima que generalment fixa el POUM. La taula següent mostra la 
dotació d’aparcament per a turismes i motocicletes que ha d’incorporar cadascun dels sectors 
del POUMde Sant Julià de Vilatorta segons els criteris del Decret 344/2006. 
 

Dotació d’aparcament de turismes i motos segons el Decret 344/2006 
 

SECTOR 

Nre. de places de 
turismes i motocicletes  
Turismes Motocicletes  

PAU -1 “Sant Jordi” 8 4 

PAU -2 “Av.Puig Cunyer”   13 6 

PAU -3 “C/ Calldetenes”   40 20 

PAU -4 “El Solà” 18 9 

PAU- 5 "Font de la Noguera" 9 5 

PAU- 6 "Camí de la Sala"   20 10 

PAU- 7 "P.Catalunya"   11 6 

PMU -1 "Passeig del Torrent" 6 3 

PMU -2 "La Rambleta"   18 9 

PMU -3 "Av. de Sant Llorenç" 52 26 

PMU -4 “Can Rosinés”   32 16 

PMU -5 "Cases de Vilalleons" 0 0 

SUD -1 "Can Tramuntana" 227 114 

SUD -2 “Carrer de la Mercè” 88 44 

SUD- 3 “El Perer II” 397 199 

SUD -4 "Pla de Quintana" 0 0 

TOTAL 939 471 
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Línia estratègica 4. Millorar la gestió de l’aparca ment i regular les  
operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies 

Actuació 4.1. Equipar els sectors de nou creixement  previstos en el POUM de la dotació 
d’aparcament per a turismes i motos segons l’avalua ció realitzada en el compliment del 
Decret 344/2006. 

 
A banda dels valors que es presenten a la taula anterior, es recomana incrementar aquestes 
ràtios en els sectors propers al centre històric, en el qual aquest mateix pla proposa una 
actuació de pacificació del trànsit rodat i reducció dels espais d’aparcament a la via pública.En 
aquests sectors es recomana que la dotació d’aparcament per a turismes a fora de la via 
pública sigui de 2 places / habitatge. Els sectors on es recomana incrementar les ràtios 
d’aparcament a fora de la via pública són el PAU-1, PMU-4, PAU-7 i SUD-2. 
 

Àmbit d’actuació: Sant Julià de Vilatorta 

Autoritat responsable: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Fase d’execució: Actuació vinculada a les fases d’execució del POUM. 

Cost de l’actuació  (€, inclòs IVA + 20% d’imprevistos): El cost d’aquesta actuació l’hauran 
d’assumir integrament els sectors previstos al POUM 

Font de finançament: Actuació vinculada al nou POUM: els costos de l’actuació s’han 
d’imputar als diferents polígons i sectors de desenvolupament previstos en el POUM. 

Indicadors d’avaluació:  

6.3 Dotació de places d’aparcament de turismes / motocicletes fora de la via pública 
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Línia estratègica 4. Millorar la gestió de l’aparca ment i regular les  
operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies 

Actuació 4.2. Implantar espais destinats a parada c urta de vehicles (Kiss&Ride) que 
donin servei al CEIP de Bellpuig i al col·legi El R oser 

Descripció:  
Aquesta actuació té per objectiu agilitzar els moviments entorn dels dos centres escolars del 
municipi a les hores d’entrada i de sortida. Aquests espais es caracteritzen per què es permet 
la parada dels vehicles però amb prohibició d’estacionar. S’aconsella definir la zona de la 
manera següent: 

• Senyalització vertical: senyal R-308  acompanyat d’un panell d’indicació de “espai 
destinat a parada curta de vehicles”. 

• Senyalització horitzontal: canvi de color de la calçada. 

• Accions de comunicació: difondre als pares d’alumnes un tríptic explicatiu de l’interés i 
de les normes d’ús de la zona. 

 
En el cas del col·legi El Roser, la zona ja existeix a la banda nord de la calçada del carrer 
Ramon Llull. S’aconsella adequar-la seguint els criteris esmentats. 
 

Entrada del col·legi El Roser 

 
 
En el cas del CEIP Bellpuig, no hi ha cap fila d’aparcament senyalitzada al carrer de 
Calldetenes. S’aconsella senyalitzar una zona de parada a la banda nord-oest de la calçada, 
amb les característiques descrites anteriorment. La calçada té una amplada de 7,5 metres, 
amb la qual cosa es podrien dibuixar dos carrils de pas de 2,5 m i una zona de parada de 2,5 
m.  
 

Àmbit d’actuació: Sant Julià de Vilatorta 

Autoritat responsable: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, CEIP Bellpuig, Col·legi El Roser 

Fase d’execució: 1a Fase (2009-2012) 

Cost de l’actuació  (€, inclòs IVA + 20% d’imprevistos): 15.000 € 
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Línia estratègica 4. Millorar la gestió de l’aparca ment i regular les  
operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies 

Actuació 4.2. Implantar espais destinats a parada c urta de vehicles (Kiss&Ride) que 
donin servei al CEIP de Bellpuig i al col·legi El R oser 

Fonts de finançament: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, Departament d’Educació.  

Indicadors d’avaluació:  

9.1 Nombre d’accidents amb víctimes 
6.2 Dotació de places d’aparcament a la via pública 
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Línia estratègica 4. Millorar la gestió de l’aparca ment i regular les  
operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies 

Actuació 4.3. Ampliació progressiva de la zona d’ap arcament del c/ Montseny 

Descripció:  
El desenvolupament de la zona residencial situada al sud d’aquesta zona d’aparcament, el 
creixement de les zones residencials previstes en el nou POUM així com les restriccions 
d’aparcament proposades en les altres mesures d’aquest document fan preveure una 
sobrecàrrega de la zona d’aparcament del carrer Montseny. Per aquest motiu es proposa la 
seva ampliació amb les precaucions següents: 

• L’ampliació d’aquesta zona no ha de suposar un increment net d’oferta d’aparcament. 
S’ha de concebre com a aparcament de dissuasió que substitueix altres espais 
d’aparcament més cèntrics. 

• Per tal d’augmentar la visibilitat i d’agilitzar les maniobres dins la zona d’aparcament, 
s’aconsella optar per una organització en bateria invertida, tant en els espais actuals 
d’aparcament com en la seva ampliació. 

• Per tal de canviar l’organització actual de l’aparcament en bateria per una organització 
en bateria invertida, es proposa canviar el sentit de circulació dins la zona 
d’aparcament. Així es minimitza el cost de la senyalització horitzontal ja que es poden 
reaprofitar les marques vials ja existents.  

 
Senyalització de l’aparcament en bateria invertida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es proposa ampliar l’espai d’aparcament actual prellongant la segona fila d’aparcament en 
bateria (vegeu la figura a sota). Aquesta ampliació suposaria un increment d’uns 430 m2 de 
superfície, la qual cosa correspondria a un increment de 20 places de l’aforament del pàrquing. 
 
En una segona fase, i si aquesta dotació d’aparcament no resulta suficient es recomana 
prolongar la zona d’aparcament en l’espai de continuació i que s’emplaça dins del sector SUD-
3 del POUM. Aquest requeriment l’haurà de fixar l’Ajuntament de Sant Julià abans no es 
desenvolupi aquest sector.  
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Línia estratègica 4. Millorar la gestió de l’aparca ment i regular les  
operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies 

Actuació 4.3. Ampliació progressiva de la zona d’ap arcament del c/ Montseny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ampliació proposada  

Situació  actual  
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Línia estratègica 4. Millorar la gestió de l’aparca ment i regular les  
operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies 

Actuació 4.3. Ampliació progressiva de la zona d’ap arcament del c/ Montseny 

Àmbit d’actuació: Municipi de Sant Julià de Vilatorta 

Autoritat responsable: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Fase d’execució: 1a Fase (2009-2012) 

Cost de l’actuació  (€, inclòs IVA + 20% d’imprevistos): 100.000 € (corresponents als costos 
de construcció d’infraestructura: 228€/m2 pels 437 m2 d’ampliació proposats) 

Fonts de finançament: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta  

Indicadors d’avaluació:  

6.2 Dotació de places d’aparcament a la via pública 
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Línia estratègica 4. Millorar la gestió de l’aparca ment i regular les  
operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies 

Actuació 4.4. Implantar progressivament una senyali tzació horitzontal uniforma dels 
espais d’aparcament a la calçada 

Descripció: 
Aquesta actuació es justifica per l’existència d’una àmplia oferta d’aparcament a la calçada, la 
major part de la qual no està regulada ni senyalitzada. A la majoria de carrers del municipi, els 
usuaris de vehicles motoritzats aparquen a qualsevol de les dues bandes de la calçada o entre 
els espais arbrats intermitjos. Per tal de millorar el sistema de mobilitat del municipi, és 
necessari definir i delimitar amb precisió quin espai està destinat a quin ús. 
 
La major part de carrers del municipi tenen una secció amb una calçada que oscil·la entre 6 i 8 
metres d’amplada. Aquest espai s’utilitza per circular en ambdós sentits i per aparcar a una 
banda o dues de la calçada. En la majoria dels casos, ni les files d’aparcament ni els carrils de 
circulació no estan senyalitats. En aquest context, es proposa el conjunt d’actuacions 
següents: 

• Una secció tipus, aplicable a la majoria de carrers del municipi adaptant-la a la la 
casuística de cada carrer: dos carrils de pas de 2,5-2,8 metres d’amplada, una fila 
d’aparcament en cordó de 2 metres d’amplada 

• Alternança de la fila d’aparcament a banda i a banda de la calçada D’aquesta manera 
es constitueix un seguit de trams rectes entretallats de xicanes formades per les files 
d’aparcament. Cada cordó d’aparcament no ha de sobrepassar els 25 - 30 metres (5 a 
7 vehicles) per tal de limitar els excessos de velocitat i l’espai lliure entre dos cordons 
ha de ser d’uns 10 metres. 

 

Àmbit d’actuació: Sant Julià de Vilatorta 

Autoritat responsable: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Fase d’execució: 1a Fase (2009-2012) 

Cost de l’actuació  (€, inclòs IVA + 20% d’imprevistos): No es valora. No obstant això, el cost 
de la senyalització horitzonal de la franja d’aparcament és de gairebé 10€ per metre lineal. En 
aquest sentit, caldria que les actuacions de remodelació urbana, ja s’incorporés aquesta 
actuació, essent especialment prioritari en la vialitat més propera al centre històric de Sant 
Julià.  

Fonts de finançament:  Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Indicadors d’avaluació:  

6.2 Dotació de places d’aparcament a la via pública 
9.2 Nombre d’accidents amb víctimes 
 



 

 

 Estudi de mobilitat i d’avaluació de la mobilitat g enerada de Sant Julià de Vilatorta 199 

 

Línia estratègica 4. Millorar la gestió de l’aparca ment i regular les  
operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies 

Actuació 4.5. Lluitar contra l’aparcament il·legal a les voreres del polígon industrial 

Descripció:  
Aquesta actuació té per objectiu lluitar contra l’aparcament sobre la vorera al polígon industrial 
mitjançant la implantació d’elements de protecció i d’altres tipus de mobiliari urbà. Tot i tenir un 
disseny ben adaptat per la mobilitat dels vianants amb voreres de més d’1,5 metres i cruïlles 
dotades de passos de vianants amb guals, el polígon industrial de La Quintana pateix un tipus 
d’aparcament il·legal sobre la vorera que implica una pèrdua de qualitat dels espais per a 
vianants. Aquest problema és molt localitzat, en concret a la cruïlla entre el carrer de la 
Quintana i el carrer de la Indústria, i a l’entrada del c/ de la Indústria. 
 
Aquesta situació és problemàtica amb més raó perquè s’ha definit el carrer de la Indústria com 
a itinerari principal de vianants i de bicicletes. A més, per la intensitat de trànsit de vehicles 
pesants, és un itinerari on les bicicletes no poden cicular per la calçada amb bones condicions 
de seguretat.  
 

Entrada del carrer de la Indústria 

 
 
Es proposa implantar al tram del carrer de la Indústria situat entre el carrer de La Quintana i el 
carrer de la Tècnica una línia de pilons que protegeixin les voreres de l’aparcament il·legal. 
 

Àmbit d’actuació: Municipi de Sant Julià de Vilatorta 

Autoritat responsable: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Fase d’execució: 1a Fase (2009-2012) 

Cost de l’actuació  (€, inclòs IVA + 20% d’imprevistos): 5.400 € (90 € la unitat) 
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Línia estratègica 4. Millorar la gestió de l’aparca ment i regular les  
operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies 

Actuació 4.5. Lluitar contra l’aparcament il·legal a les voreres del polígon industrial 

Fonts de finançament:  Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Indicadors d’avaluació:  

6.2 Dotació de places d’aparcament a la via pública 
9.2 Nombre d’accidents amb víctimes 
 

 



 

 

 Estudi de mobilitat i d’avaluació de la mobilitat g enerada de Sant Julià de Vilatorta 201 

 

Línia estratègica 4. Millorar la gestió de l’aparca ment i regular les  
operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies 

Actuació 4.6. Incrementar el nombre de places de cà rrega i descàrrega al casc antic 

Descripció:  
L’objectiu d’aquesta proposta és incrementar el nombre de places de càrrega i descàrrega al 
casc antic i ubicar-les el més a prop possible dels comerços i serveis implicats. Per assolir 
aquest objectiu, es proposa substituir la plaça existent qeu no es fa servir per a aquest ús, per 
dues places situades a la cruïlla entre el carrer de Núria i el carrer dels Marquesos de 
Vilallonga: 
 

Ubicació de les 2 places de càrrega i descàrrega pr oposades 
 

 
 

Tenint en compte que el tipus d’operacions de càrrega i descàrrega que s’efectuen en aquesta 
zona (furgonetes i furgons, puntualment camió rígid), així com la configuració dels dos vials on 
es proposa implantar les noves zones de càrrega i descàrrega, la mida d’aquestes dues places 
a de ser de 2,5 d’amplada per 8 metres de longitud.  
 
La ubicació d’aquestes dues places, just abans del pas de vianants del carrer de Núria i just 
després del pas de vianants del carrer dels Marquesos de Vilallonga deixa un radi de gir d’uns 
10 metres, el qual és suficient per permetre el gir d’un autobús de 50 places. 
 

Àmbit d’actuació: Sant Julià de Vilatorta 

Autoritat responsable: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
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Línia estratègica 4. Millorar la gestió de l’aparca ment i regular les  
operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies 

Actuació 4.6. Incrementar el nombre de places de cà rrega i descàrrega al casc antic 

Fase d’execució: 1a Fase (2009-2012) 

Cost de l’actuació  (€, inclòs IVA + 20% d’imprevistos): 1.000€ 

Fonts de finançament: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Indicadors d’avaluació:  

7.2 Zones de càrrega i descàrrega 
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Línia estratègica 4. Millorar la gestió de l’aparca ment i regular les  
operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies 

Actuació 4.7. Implementar una regulació horària de les zones de càrrega i descàrrega 

Descripció  
L’objectiu d’aquesta proposta és implementar una regulació horària de les zones de càrrega i 
descàrrega per optimitzar l’ocupació de l’espai d’aparcament al casc antic.  
 
Tenint en compte el nombre reduït i les característiques de les operacions de càrrega i 
descàrrega en aquesta zona, es proposa: 
 

• Un horari d’ús reservat: de les 8 a les 14 i de les 16 a les 20. Fora d’aquest horari, seria 
permès aparcar a les zones de càrrega i descàrrega.  

• Quant a la durada màxima d’ocupació, el nombre reduït d’operacions de càrrega i 
descàrrega no justifica actualment una regulació horària restrictiva. 

 
Així mateix, el Decret 344/2006, regula 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. 

 
Si bé amb l’ús comercial i d’oficines es permès en diferents sectors que preveu el POUM, no 
queda clar que cap dels sectors previstos s’assoleixin els valors esmentats anteriorment. En 
tot cas aquest condicionant restarà vigent i d’aplicació en el planejament derivat.  
 

Àmbit d’actuació: Sant Julià de Vilatorta 

Autoritat reponsable: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Fase d’execució: 1a Fase (2009-2012) 

Cost de l’actuació  (€, inclòs IVA + 20% d’imprevistos): Sense cost afegit 

Fonts de finançament:  - 

Indicadors d’avaluació:  

7.2 Zones de càrrega i descàrrega 
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8.5. Línia estratègica 5: Millorar la gestió de la mobilitat al municipi  

 

Línia estratègica 5. Millorar la gestió de la mobil itat al municipi 

Actuació 5.1. Realitzar el seguiment del Pla de mob ilitat del municipi 

Descripció:  
Aquesta actuació té com a objectiu l’actualització de la informació continguda en el Pla de 
mobilitat del municipi i el seguiment del programa d’actuacions del Pla. Aquesta mesura 
organitzativa inclou les tasques següents: 
 

• Actualització de la informació continguda en el Pla: nombre de places d’aparcament 
senyalitzades a la via pública, nombre passos de vianants amb guals, nombre i 
tipologia d’elements reductors de velocitat, etc. 

• Creació d’informació rellevant no disponible per a la redacció del Pla: es tractaria 
sobretot de recollir informació quantitativa sobre l’accidentalitat al municipi, ja que 
actualment no existeix aquest tipus d’informació. 

• Seguiment del desenvolupament del programa d’actuació del Pla. 
 
 

Àmbit d’actuació: Municipi de Sant Julià de Vilatorta 

Autoritat responsable: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Fase d’execució: Actuació vinculada al desenvolupament del POUM. 

Cost de l’actuació  (€, inclòs IVA + 20% d’imprevistos): 4.500 €/any : manteniment de l’òrgan 
gestor de la mobilitat (10% de la dedicació d’un assalariat) 

Fonts de finançament: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, empreses ubicades al polígon 
industrial (vegeu actuació 5.2) 

Indicadors d’avaluació:  

- 
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Línia estratègica 5. Millorar la gestió de la mobil itat al municipi 

Actuació 5.2. Preveure la redacció d’un Estudi d’Av aluació de la Mobilitat Generada pel 
SUD-01 i el SUD-04 

Descripció:  
El Decret 344/2006 fixa l’àmbit d’aplicació dels EAMGs (Art. 3): “No és obligatori realitzar un 
estudi d’avaluació de la mobilitat generada en les figures de planejament urbanístic derivat 
dels municipis de població inferior a 5.000 habitants” excepte en els següent casos: 
 

• Quan suposin la implantació de més de 250 habitatges. 

• Quan suposin la implantació d’usos indutrials en sectors d’una superfície superior a 
5ha. 

• Quan suposin la implantació d'usos comercials o terciaris en sectors d'una superfície 
de fins a 1ha. 

 
Així, tenint en compte les característiques dels sectors de creixement previstos en el POUM, 
cal preveure que com a mínim el SUD-01 i el SUD-04 necessitaran un EAMG per poder-se 
tramitar i desenvolupar. 
 
 

Àmbit d’actuació: Municipi de Sant Julià de Vilatorta 

Autoritat responsable: Promotors dels sectors SUD-01 i SUD-04 

Fase d’execució: Actuació vinculada al desenvolupament del POUM. 

Cost de l’actuació  (€, inclòs IVA + 20% d’imprevistos): sense valorar 

Fonts de finançament: Promotors dels sectors SUD-01 i SUD-04 

Indicadors d’avaluació:  

- 
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Línia estratègica 5. Millorar la gestió de la mobil itat al municipi 

Actuació 5.3. Redactar un Pla de mobilitat del polí gon industrial de La Quintana 

Descripció:  
Amb el desenvolupament del SUD-4, el polígon industrial de La Quintana passaria a tenir una 
superfície de més de 25ha, amb la qual cosa seria un dels sectors d’activitat econòmica 
importants de l’àrea de Vic. Per tant, un cop desenvolupat el SUD-4, seria convenient que 
s’elaborés un Pla de mobilitat del polígon industrial per analitzar i optimitzar els fluxos de 
generació i atracció de la mobilitat.  
 
La gestió de la mobilitat del polígon industrial s’haurà de recolzar en: 

• Un Pla de mobilitat: és a dir un document base que recollís l’anàlisi, la diagnosi i les 
propostes de millora de la mobilitat al polígon industrial. 

• Un gestor de la mobilitat del polígon: és a dir una figura que centralitzés la informació 
sobre mobilitat, que coordinés les diferents empreses del polígon pel que fa a la gestió 
de la mobilitat i impulsés actuacions de millora. 

 

La mida del municipi i la mida del polígon industrial justifiquen la creació d’una figura 
específica de gestió de la mobilitat. Tot i així, els recursos disponibles i les tasques 
necessàries no permeten la creació de dues figures distintes, una pel polígon industrial i una 
per la resta del municipi. Així, es proposa crear una sola figura que centralitzés ambdues 
funcions. 
 

Àmbit d’actuació: Municipi de Sant Julià de Vilatorta 

Autoritat responsable: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Fase d’execució: Actuació vinculada al desenvolupament del POUM. 

Cost de l’actuació  (€, inclòs IVA + 20% d’imprevistos): 8.000 €: redacció del Pla de mobilitat 
al polígon 

Manteniment de l’òrgan gestor de la mobilitat: inclòs en la proposta d’actuació 5.1. 

Fonts de finançament: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, empreses ubicades al polígon 
industrial 

Indicadors d’avaluació:  

- 
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9. Indicadors de seguiment 

Per avaluar la implantació de l’estudi de mobilitat de Sant Julià de Vilatorta, i de les 
conseqüències que aquest persegueix, cal definir i calcular tot un conjunt d’indicadors de 
seguiment. L’apartat 9.1 mostra el mètode de càlcul d’aquests indicadors en el cas de Sant Julià, 
mentre que l’apartat 9.2 en mostra la taula resum dels valors actuals. 

9.1. Descripció dels indicadors 

 

Nom: 1.1 Repartiment modal global  (GLOBALS) 

Descripció: Nombre de desplaçaments per mitjans de transport agregats (NM: no motoritzat, 
TPC: transport col·lectiu, VP vehicles privat) multiplicat per 100 i dividit pel total de 
desplaçaments. 

Valor:  NM: 19,5%    /    TPC: 8,0%    /         VP: 72,5% 

Any:  2006 

Font: Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2006 

 

Nom: 1.2 Repartiment modal dels desplaçaments de co nnexió (GLOBALS) 

Descripció: Nombre de desplaçaments per mitjans de transport agregats (NM: no motoritzat, 
TPC: transport col·lectiu, VP vehicles privat) multiplicat per 100 i dividit pel total de 
desplaçaments. 

Es tenen en compte només els desplaçaments que tenen origen a Sant Julià de Vilatorta i 
destí fora de Sant Julià i els desplaçaments que tenen origen fora de Sant Julià de Vilatorta i 
destí a Sant Julià de Vilatorta.. 

Valor:  NM: 5,0%    /    TPC: 10,5%    /         VP: 84,5% 

Any:  2006 

Font: Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2006 
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Nom: 1.4 Autocontenció municipal (GLOBALS) 

Descripció: Nombre de desplaçaments interns dividit multiplicat per 100 i dividit pel total de 
desplaçaments realitzats pels residents a Sant Julià de Vilatorta. Es tenen en compte només 
els desplaçaments realitzats per residents al municipi. 

Valor:  28,1% 

Any:  2006 

Font: Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2006 

 

 

 

Nom: 2.1 Prioritat per a vianants (VIANANTS) 

Descripció: Longitud dels carrers i trams de carrers amb prioritat per a vianants multiplicat per 
100 i dividit per la longitud total de la xarxa viària. S’inclouen en la xarxa amb prioritat als 
vianants els trams d’ús exclusiu per a vianants, els trams d’ús restringit per als vehicles 
motoritzats i els trams amb plataforma única acomapanyats de limitació de velocitat com a 
màxim a 30 km/h. 

Valor:  3,7% (1.096 metres) 

Any:  2008 

Font: Estudi de Mobilitat de Sant Julià de Vilatorta 

 

 

 

Nom: 2.2 Dèficit per a vianants (VIANANTS) 

Descripció: Longitud dels carrers i trams de carrers amb dèficit d’accessibilitat multiplicat per 
100 i dividit per la longitud total de la xarxa viària. 

Valor:  13,1%  

Any:  2008 

Font: Estudi de Mobilitat de Sant Julià de Vilatorta 
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Nom: 2.3 Espai viari per a vianants (VIANANTS) 

Descripció: Superfície d’espai viari destinat als vianants multiplicat per 100 i dividit per la 
superfície total d’espai viari. La superfície d’espai destinat als vianants inclou la superfície de 
voreres i la superfície dels carrers i trams de carrers d’ús exclusiu per als vianants. 

Valor:  30%  

Any:  2008 

Font: Estudi de Mobilitat de Sant Julià de Vilatorta 

 

 

Nom: 2.4 Guals per a vianants adaptats (VIANANTS) 

Descripció: Nombre de guals per a vianants adaptats multiplicat per 100 i dividit pel nombre 
total de guals de vianants. 

Valor:  97%  

Any:  2008 

Font: Estudi de Mobilitat de Sant Julià de Vilatorta 

 

 

Nom: 3.1 Carrils bici (BICICLETES) 

Descripció: Longitud de les vies ciclistes multiplicat per 1000 i dividit pel nombre d’habitants 
del municipi. 

Valor:  282 metres/1000 hab.   

Any:  2008 

Font: Estudi de Mobilitat de Sant Julià de Vilatorta i Idescat 

 

 

 

 

 



 

 

 Estudi de mobilitat i d’avaluació de la mobilitat g enerada de Sant Julià de Vilatorta 210 

Nom: 4.1 Cobertura del transport col·lectiu (TRANSP ORT PÚBLIC) 

Descripció: Nombre d’habitants amb parada d’autobús a menys de 500 m multiplicat per 100 i 
dividit pel total d'habitants. S’ha calculat la cobertura mitjançant un buffer circular de 500 
metres sobre la base topogràfica 1/5000 de l’ICC. S’ha assignat als polígons corresponents a 
les edificacions una densitat de població homogènia (nombre d’habitants del municipi dividit 
per superfície edificada). 

Valor:  60% (unes 1.700 persones).   

Any:  2008 

Font: Estudi de Mobilitat de Sant Julià de Vilatorta i Idescat 

 

Nom: 4.2 Nivell de servei del transport col·lectiu (TRANSPORT PÚBLIC) 

Descripció: Nombre total de viatgers anuals i dividit pel total de quilòmetres útils anuals. 

Valor:  1,4 viatgers/km  

Any:  2008 

Font: Empresa J. Comasòlivas 

 

Nom: 4.3 Freqüència mitja de pas en dia feiner (TRA NSPORT PÚBLIC) 

Descripció: Temps de servei dividit pel nombre d’expedicions diàries. 

Valor:  1 hora  

Any:  2008 

Font: Empresa J. Comasòlivas 
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Nom: 4.4 Velocitat comercial del transport públic ( TRANSPORT PÚBLIC) 

Descripció: Longitud del recorregut (quilòmetres útils) dividits per hores útils. 

Valor:  40-48 km/h 

Any:  2008 

Font: Empresa J. Comasòlivas 

 

Nom: 4.5 Adaptació dels vehicles de transport col•lectiu a p ersones amb mobilitat reduïda  
(TRANSPORT PÚBLIC) 

Descripció: Nre. de vehicles adaptats multiplicat per 100 i dividit pel nombre total de vehicles. 

Valor:  100% 

Any:  2008 

Font: Empresa J. Comasòlivas 

 

Nom: 4.6 Adaptació de les estacions de transport co l·lectiu a PMRs (TRANSPORT PÚBLIC) 

Descripció: Nombre d’estacions adaptades multiplicat per 100 i dividit pel nombre total 
d’estacions. 

Valor:  33% 

Any:  2008 

Font: Estudi de Mobilitat de Sant Julià de Vilatorta 

 

Nom: 4.7 Integració tarifària (TRANSPORT PÚBLIC) 

Descripció: Nombre d’habitants coberts per un servei de transport col·lectiu integrat. 

Valor:  0% 

Any:  2008 

Font: Estudi de Mobilitat de Sant Julià de Vilatorta 
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Nom: 5.1 índex de motorització turismes (VEHICLE PR IVAT) 

Descripció: Nre de turismes censats al municipi dividit pel nre habitants multiplicat per 1000. 

Valor:  524 turismes/1000 habitants 

Any:  2007 

Font: Idescat 

 

Nom: 5.2 índex de motorització motocicletes  (VEHIC LE PRIVAT) 

Descripció: Nre de motos censades al municipi dividit pel nre habitants multiplicat per 1000. 

Valor:  91 motocicletes/1000 habitants 

Any:  2007 

Font: Idescat 

 

Nom: 5.3 Saturació de la xarxa viària (VEHICLE PRIV AT) 

Descripció: Longitud de la xarxa viària bàsica amb saturació superior al 50,75% dividida per 
la longitud total de la xarxa bàsica. 

Valor:  0% 

Any:  2008 

Font: Estudi de Mobilitat de Sant Julià de Vilatorta 

 

Nom: 5.4 IMD de la xarxa bàsica (VEHICLE PRIVAT) 

Descripció: Suma de la longitud dels trams de la xarxa viària multiplicada per l’IMD 
corresponent a cada tram i dividit per la longitud total de la xarxa. 

Valor:  755 vehicles/dia 

Any:  2008 

Font: Estudi de Mobilitat de Sant Julià de Vilatorta, Diputació de Barcelona 
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Nom: 6.1 APARCAMENT REGULAT (APARCAMENT) 

Descripció: Nombre de places d'aparcament amb regulació i tarifació multiplicat per 1000 
dividit pel nombre d’habitants del municipi. 

Valor:  0 

Any:  2008 

Font: Estudi de Mobilitat de Sant Julià de Vilatorta, Diputació de Barcelona 

 

Nom: 6.2 PLACES D’APARCAMENT EN SUPERFÍCIE (APARCAM ENT) 

Descripció: Nombre de places d’aparcament en superfície dividit pel nombre de turismes 
censats al municipi 

Valor:  110% 

Any:  2007 

Font: Estudi de Mobilitat de Sant Julià de Vilatorta, Diputació de Barcelona 

 

Nom: 6.3 PLACES D’APARCAMENT A FORA DE CALÇADA (APA RCAMENT) 

Descripció: Nombre de places d’aparcament fora de calçada dividit pel nombre de turismes 
censats. 

Valor:  124% 

Any:  2007 

Font: Estudi de Mobilitat de Sant Julià de Vilatorta, Idescat 
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Nom: 7.1 PERCENTATGE DE VEHICLES PESANTS (MERCADERI ES) 

Descripció: Suma de la longitud dels trams de la xarxa viària multiplicada per l’IMD de 
vehicles pesants corresponent a cada tram i dividit per la longitud total de la xarxa. 

Valor:  8,9% 

Any:  2008 

Font: Estudi de Mobilitat de Sant Julià de Vilatorta, Diputació de Barcelona 

 

Nom: 7.1 ZONES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA (MERCADERIES ) 

Descripció: Nombre de places dedicades a operacions de càrrega i descàrrega. 

Valor:  1 

Any:  2008 

Font: Estudi de Mobilitat de Sant Julià de Vilatorta 

 

Nom: 8.1 EMISSIONS CONTAMINANTS (CONTAMINACIÓ AMBIE NTAL) 

Descripció: Emissions en tones equivalents de CO2, PM10 i NOX 

Valor:  Nd. 

Any:  - 

Font: - 

 

Nom: 8.2 CONSUM ENERGÈTIC (CONTAMINACIÓ AMBIENTAL) 

Descripció: Consum energètic del transport per carretera en benzina i gasoil. 

Valor:  Nd. 

Any:  - 

Font: - 
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Nom: 9.1 VÍCTIMES MORTALS EN ACCIDENTS DE TRÀNSIT ( SEGURETAT VIÀRIA) 

Descripció: Nombre de víctimes mortals en accidents de trànsit a la xarxa viària municipal 

Valor:  Nd. 

Any:  - 

Font: - 

 

Nom: 9.2 ACCIDENTS AMB VÍCTIMES (SEGURETAT VIÀRIA) 

Descripció: Nombre anual d'accidents de trànsit amb víctimes multiplicat per 1000 dividit pel 
nombre d’habitants al municipi. 

Valor:  Nd. 

Any:  - 

Font: - 

 

Nom: 9.3 VIANANTS VÍCTIMES D’ACCIDENTS DE TRÀNSIT ( SEGURETAT VIÀRIA) 

Descripció: Nombre anual de vianants víctimes d’accidents de trànsit multiplicat per 1000 
dividit pel nombre d’habitants al municipi. 

Valor:  Nd. 

Any:  - 

Font: - 
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9.2. Fitxa resum dels indicadors 
Grup d'Indicadors Nom de l'indicador Valor Any Font  

1. Global 

1.1. Repartiment modal global 
NM: 19,5% 
TPC: 8,0% 
VP: 72,5% 

2006 EMQ 2006 

1.2. Repartiment modal 
desplaçaments de connexió 

NM: 5,0% 
TPC: 10,5% 
VP: 84,5% 

2006 EMQ 2006 

1.3. Autocontenció 28,10% 2006 EMQ 2006 

2. Vianants 

2.1. Prioritat per a vianants 3,7% (1096 m) 2008 EM Sant Julià 
2.2. Dèficit per a vianants 13,1% 2008 EM Sant Julià 
2.3. Espai viari per a vianants 30% 2008 EM Sant Julià 
2.4. Guals per a vianants 
adaptats 97% 2008 EM Sant Julià 

3. Bicicletes 3.1. Vies ciclistes 
282 m/1000 

habitants 2008 EM Sant Julià 

4. Transport 
col·lectiu 

4.1. Cobertura del transport 
públic 

60% (1691 
persones) 2006 EM Sant Julià 

4.2. Nivell de servei del transport 
col·lectiu 1,4 viatger/km 2007 J.Comasòlivas 

4.3. Interval de pas mitjà 1 hora 2008 J.Comasòlivas 
4.4. Velocitat comercial del 
transport col·lectiu 

40-48km/h - J.Comasòlivas 

4.5. Adaptació a PMR dels 
vehicles de transport públic 

100% 2008 J.Comasòlivas 

4.6. Adaptació a PMR estacions 
TP(D) 

33% 2008 EM Sant Julià 

4.7. Integració tarifària 0% 2008 EM Sant Julià 

5. Vehicle privat 

5.1. Índex de motorització de 
turismes 

524 
turismes/1000 

hab. 
2006 Idescat 

5.2. Índex de motorització  de  
motos 

91 motos/1000 
hab. 

2006 Idescat 

5.3. Saturació xarxa viària 0% 2008 EM Sant Julià 

5.4. IMD de la xarxa bàsica 755 
vehicles/dia 

2008 
Diputació de 
Barcelona, 

EM Sant Julià 

6. Aparcament 

6.1. Aparcament regulat  0 2008 EM Sant Julià 
6.2. Places d’aparcament en 
superfície 

110% 2007 EMU, Idescat 

6.3. Places d’aparcament fora de 
calçada 

124% 2008 EM Sant Julià 

7. Mercaderies 
7.1. Percentatge de vehicles 
pesants 

8,9% 2008 EM Sant Julià 

7.2. Zones càrrega/descàrrega 1 2008 EM Sant Julià 

8. Contaminació 
ambiental 

8.1. Emissions contaminants 
(gasos efecte hivernacle) 

-   - -  

8.2. Consum energètic -  -  -  

9. Seguretat viària 

9.1. Víctimes mortals en accident 
de trànsit 

nd - - 

9.2. Accidents amb víctimes nd - - 
9.3. Víctimes vianants nd - - 



 

 

 Estudi de mobilitat i d’avaluació de la mobilitat g enerada de Sant Julià de Vilatorta 217 

 



 

 

 Estudi de mobilitat i d’avaluació de la mobilitat g enerada de Sant Julià de Vilatorta 218 



 

 

 Estudi de mobilitat i d’avaluació de la mobilitat g enerada de Sant Julià de Vilatorta 219 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexos 

 



 

 

 Estudi de mobilitat i d’avaluació de la mobilitat g enerada de Sant Julià de Vilatorta 220 



 

 

 Estudi de mobilitat i d’avaluació de la mobilitat g enerada de Sant Julià de Vilatorta 221 
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ANNEX 1. PROPOSTA ECONÒMICA PEL SERVEI DE TRANSPORT  

PÚBLIC  INTERURBÀ 

El cost de les mesures proposades pel transport públic inclou tres conceptes: 

• Modificació de la ruta de la línia regular i increment de 1+1 expedicions en dia feiner. 

• Implantació de 3 marquesines noves. 

• Creació d’un servei a la demanda entre Sant Julià de Vilatorta (parada de la plaça Catalunya) i el 
nucli de Vilalleons. 

Línia regular  

El dèficit d’explotació de l’increment del transport públic de superfície proposat amb el 
desenvolupament del POUM de Sant Julià de Vilatorta s’ha calculat segons la fórmula proposada 
pel Decret 344/2006 de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. Els valors 
que s’han considerat són: 

D = 365 * r * p * 0,7 

 

� D = Dèficit d’explotació del transport públic de superfície. El Decret fixa que aquest valor és del 
70%.  

 
� r = Increment dels km totals recorreguts a diari. S’ha considerat que l’increment de la línia Vic-
Sant Julià- Folgueroles en desviar el recorregut és de 1.661 metres per expedició. També es 
proposa ampliar la freqüència de pas amb 2 expedicions diàries suplementàries (1+1). Finalment 
s’ha previst un màxim de 4 expedicions en dia feiner de servei a la demanda fins a Vilalleons 
prestat pel taxi del municipi. 

 

RUTA ACTUAL 

 Exp./dia (feiner) Dies/any Exp./any 
Longitud 

(m) Km/any 

Dia feiner 19 240 4.560 3.903 17.796 

Dissabte 13 50 650 3.903 2.537 

Total 
    

20.333 

 
RUTA PROPOSADA 

 
Exp./dia (feiner) Dies/any Exp./any Longitud 

(m) 
Km/any 

Dia feiner 21 240 5.040 5.563 28.040 

Dissabte 13 50 650 5.563 3.616 

Total     31.656 

 
INCREMENT KILOMÈTRIC 11.323 
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� p = Preu unitari del km recorregut (1,98 €/km). Aquest és el preu unitari de l’any 2004, que 
s’actualitza amb l’IPC general de l’Estat, essent el preu pel febrer del 2009 de 2,29 €/km. 

 

D = 11.323 * 2,29 * 0,7 = 18.150 €/any o 181.503 € pels 10 anys que preveu el Decret 

 

Marquesines  

Es proposa implantar 2 marquesines noves, el cost de les quals és de 13.500 € per marquesina, 
incloent la informació a l’usuari i la garantia de l’accessibilitat de la marquesina.  

Cost de les marquesines noves = 2 * 13.500 = 27.000  € 

Per altra banda es proposa substituir les dues parades existents a l’avinguda de Montserrat i a 
l’avinguda de Puig i Cunyer per una sola parada situada a la cruïlla entre l’avinguda de Puig i 
Cunyer i el carrer dels Comtes d’Osona. Per tant caldrà reubicar una de les marquesines 
existents en el nou punt. El cost d’aquesta reubicació es de 3.000 €.  

Per tant el cost total de l’actuació en marquesines  és de 30.000 €.  

 

Servei a la demanda  

El cost del servei a la demanda entre Sant Julià de Vilatorta i el nucli de Vilalleons s’avalua de la 
mateixa forma que l’increment quilomètric de la línia regular, segons la formula del Decret. Tot i 
així, cal precisar els següents elements: 

• Es proposa que el vehicle sigui un taxi i no un autobús de línia, amb la qual cosa cal rebaixar el 
preu del quilòmetre a 1 €/km. 

• Es proposa un màxim de 4+4 expedicions en dia feiner. 

• Es calcula la distància entre el nucli de Vilalleons i la parada de la plaça Catalunya de Sant Julià 
de Vilatorta. 

Cost del servei a la demanda 

Distància entre St Julià i Vilalleons (m) 4506 

Nbr. expedicions/dia 4+4 

Increment màxim diari (m) 36.048 

Increment màxim anual (km) 8.652 

Preu km (€)  1 

Cost total anual (màxim) 6.056 

Cost 10 anys 60.561 
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Total  

Es proposa distribuir el cost de l’increment de recorregut de la línia regular,  el servei a la 
demanda i de la instal·lació de les 3 marquesines entre tots els sectors de desenvolupament del 
POUM. La ponderació es realitza segons el nombre de desplaçaments generats per cada 
sectors. Així doncs, el repartiment dels costos serà el següent: 

Cost total de les propostes de transport públic 

Sector  Línia 
regular Marquesines  Servei a la 

demanda TOTAL 

PAU -1 "Sant Jordi" 670 111 224 1.004 

PAU -2 "Av.Puig Cunyer"   1.228 203 410 1.841 

PAU -3 "C/ Calldetenes"   2.457 406 820 3.683 

PAU-4 “El Solà”  2.297 380 767 3.444 

PAU- 5 "Font de la Noguera"   670 111 224 1.004 

PAU- 6 "Camí de la Sala"   2.026 335 676 3.037 

PAU- 7 "P.Catalunya"   1.867 309 623 2.798 

PMU -1 "Passeig del Torrent"   702 116 234 1.052 

PMU -2 "La Rambleta"   1.707 282 570 2.559 

PMU -3 "Av. de Sant Llorenç"   4.579 757 1.528 6.863 

PMU -4 “Can Rosinés”   3.637 601 1.214 5.452 

PMU -5 "Cases de Vilalleons"   1.149 190 383 1.722 

SUD -1 "Can Tramuntana" 42.819 7.077 14.287 64.184 

SUD -2 “Carrer de la Mercè” 11.901 1.967 3.971 17.839 

SUD -3 "El Perer II" 36.613 6.052 12.217 54.882 

SUD -4 "Pla de Quintana" 67.180 11.104 22.416 100.700 

TOTAL 181.503 30.000 60.561 272.064 
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ANNEX 2. FITXA RESUM DELS COSTOS DE LES ACTUACIONS  

PROPOSADES 

S’adjunta a continuació una taula de resum del cost total de les actuacions proposades en 
aquesta Pla de mobilitat. En aquesta mateixa taula s’indica si la seva execució es preveu en la 1ª 
fase (2009-2012) o bé en la 2ª fase (2012-2015). Així mateix, hi ha algunes actuacions la 
realització de les quals es troba totalment vinculada al desenvolupament del POUM i per tant la 
seva execució temporal resta totalment condicionada a la seva execució.  

 

ACTUACIONS COST TOTAL (€) COST POUM (€) FASE 

1.1. Definir la xarxa d'itineraris principals de vianants 234.285 104.475 1a Fase 

1.2. Definir la xarxa d'itineraris principals de bicicletes 91.128 - 1a Fase 

1.3. Garantir l'accessibilitat als equipaments 
municipals 

4.470 - 1a Fase 

1.4. Convertir els espais arbrats intermitjos en 
passeigs 

350.406 58.800 1a i 2a Fase 

1.5. Permeabilitzar l'avinguda de Montserrat 18.000 - 2a Fase 

1.6. Reordenar i permeabilitzar la carretera de 
Vilalleons 

55.000 33.000 2a Fase 

1.7. Traçar un itinerari mixt a la carretera de Vilalleons 150.991 2.851 1a i 2a Fase 

1.8. Itinerari mixt a l'av. Puig i Cunyer 152.700 - 2a Fase 

1.9. Ampliar i reordenar la zona de vianants del casc 
antic 

- - 1a Fase 

1.10. Recuperar la plaça Major i consolidar la zona de 
vianants 

80.436 - 2a Fase 

1.11. Estudiar la viabilitat de la creació d'un itinerari 
ciclista fins a Vilalleons 

6.000 6.000 1a i 2a Fase 

1.12. Estudiar la viabilitat d'un itinerari de connexió 
entre Sant Julià i Vic 

Sense valorar - 1a Fase 

1.13. Implantar una xarxa d'aparcaments de bicicletes 2.100 - 1a Fase 

1.14. Dotació d’aparcament per a bicicletes en el 
compliment del Decret 344/2006 (només s’ha 
comptabilitzat les places en zones verdes) 

15.287 15.287 Vinculat al POUM 

1.15. Garantir que la vialitat futura prevista al POUM 
compleix les amplades que fixa el Decret 344/2006 

- - Vinculat al POUM 

2.1. Realitzar una enquesta per conèixer els fluxos de 
connexió amb Vic i Calldetenes 

8.000 - 1a Fase 

2.2. Incrementar la freqüència del servei d'autobusos 
interurbans 

181.503 Annex 1 Vinculat al POUM 

2.3. Modificar la ruta i l'emplaçament de les parades 
del servei d'autobusos interurbans 

30.000 Annex 1 Vinculat al POUM 

2.4. Crear un servei de transport a la demanda per 
servir el nucli de Vilalleons 

60.561 Annex 1 Vinculat al POUM 

2.5. Millorar la informació a l'usuari sobre els horaris i 
les rutes de transport col·lectiu 

3.000 - 1a Fase 

2.6. Treballar per aconseguir la integració tarifària de 
la línia amb l'àrea de Vic 

Sense valorar - 1a Fase 

3.1. Millorar la vialitat al centre històric de Sant Julià 
de Vilatorta 

21.540 - 1a Fase 

3.2. Millorar el disseny de la cruïlla entre l'avinguda 
Puig i Cunyer i l'avinguda Jaume Balmes 

80.000 10.000 1a Fase 

3.3. Fixar uns criteris mínims en el disseny de la nova 
vialitat 

- - Vinculat al POUM 
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ACTUACIONS COST TOTAL (€) COST POUM (€) FASE 

4.1. Equipar els sectors de la dotació d'aparcament 
que fixa el Decret 344/2006 

- - Vinculat al POUM 

4.2. Implantar espais destinats a parada curta de 
vehicles 

15.000 - 1a Fase 

4.3. Ampliació progressiva de la zona d'aparcament 
del C/ Montseny 

100.000 - 1a Fase 

4.4. Implantar progressivament una senyalització 
horitzontal uniforma de l'aparcament en calçada 

Sense valorar - 1a Fase 

4.5. Lluitar contra l'aparcament il·legal a les voreres 
del polígon industrial 

5.400 - 1a Fase 

4.6. Incrementar el nombre de places de càrrega i 
descàrrega al casc antic 

1.000 - 1a Fase 

4.7. Implementar una regulació horària de les zones 
de càrrega i descàrrega 

- - 1a Fase 

5.1. Realitzar el seguiment del Pla de mobilitat del 
municipi 

4500 €/any - 1a i 2a Fase 

5.2. Preveure la redacció d'un EAMG pel SUD-01 el 
SUD-04 

- - Vinculat al POUM 

5.3. Redactar un Pla de mobilitat del polígon industrial 
La Quintana 

8.000 - 2a Fase 

COST TOTAL 1ª FASE (2009-2012) 
833.122 (148.300 

€ imputats al 
POUM) 

COST TOTAL 2ª FASE (2012-2015) 
581.334 (66.826 € 

imputats al 
POUM) 

COST TOTAL ACTUACIONS VINCULADES EXCLUSIVAMENT POUM  287.351 

COST TOTAL 1.701.807 

* El cost total de la 1a i de la 2a Fase inclou el cost de les actuacions proposades. 

* Per les propostes que s’han de dur a terme durant la 1a i la 2a Fase s’ha imputat la meitat del cost al 
total de la 1a Fase i l’altra meitat al total de la 2a Fase. 

* El cost total de les actuacions vinculades al POUM està desglossat per polígons i sectors de 
desenvolupament en l’Annex 3 que s’adjunta a continuació. Per l’arrodoniment dels imports imputables a 
cada proposta i a cada sector, s’observa un petit desfasament en el cost total. 
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ANNEX 3. FITXA RESUM DELS COSTOS IMPUTATS ALS  POLÍGONS I 
SECTORS PREVISTOS EN EL NOU POUM 

S’adjunta a continuació una taula de resum del cost imputable a cada polígon o sector de 
desenvolupament previst en el nou POUM, amb el cost corresponent a cada proposta i el cost 
total imputable a cada sector (incloent també els costos que es detallen en l’annex 1 d’aquest 
document). El cost de la dotació de places d’aparcament de bicicletes té en compte només les 
places corresponents a equipaments i zones verdes. 

Sector Actuacions Cost (€) 
per acció 

Cost 
total (€)  

PAU -1 "Sant Jordi" 
2. Millorar les infraestructures i els serveis de transport 
col·lectiu 1.004 1.004 

PAU -2 "Av.Puig Cunyer" 

1.4. Convertir els vials amb espais arbrats intermitjos 
discontinus en un passeig 

10.643 

22.484 
2. Millorar les infraestructures i els serveis de transport 
col·lectiu 

1.841 

3.2. Millorar el disseny de la cruïlla entre l’avinguda de 
Puig i Cunyer i l’avinguda Jaume Balmes 

10.000 

PAU -3 "C/ Calldetenes" 

1.4. Convertir els vials amb espais arbrats intermitjos 
discontinus en un passeig 

21.556 
25.239 

2. Millorar les infraestructures i els serveis de transport 
col·lectiu 

3.683 

PAU -4 "El Solà" 

1.14. Dotació d’aparcament per a bicicletes en el 
compliment del Decret 344/2006 (només s’ha 
comptabilitzat les places en zones verdes) 

530 

3.974 
2. Millorar les infraestructures i els serveis de transport 
col·lectiu 3.444 

PAU -5 "Font de la 
Noguera" 

2. Millorar les infraestructures i els serveis de transport 
col·lectiu 1.004 1.004 

PAU- 6 "Camí de la 
Sala" 

1.11. Estudiar la viabilitat de la creació d’un itinerari 
ciclista que connecti Sant Julià de Vilatorta amb el nucli 
de Vilalleons 

3.829 

7.017 
1.14. Dotació d’aparcament per a bicicletes en el 
compliment del Decret 344/2006 (només s’ha 
comptabilitzat les places en zones verdes) 

151 

2. Millorar les infraestructures i els serveis de transport 
col·lectiu 3.037 

PAU- 7 "P.Catalunya" 
2. Millorar les infraestructures i els serveis de transport 
col·lectiu 2.798 2.798 

PMU -1 "Passeig del 
Torrent" 

1.1. Definir la xarxa d’itineraris principals a peu 90.825 

92.028 
1.14. Dotació d’aparcament per a bicicletes en el 
compliment del Decret 344/2006 (només s’ha 
comptabilitzat les places en zones verdes) 

151 

2. Millorar les infraestructures i els serveis de TPC 1.052 

PMU -2 "La Rambleta" 
1.1. Definir la xarxa d’itineraris principals a peu 13.650 

16.209 
2. Millorar les infraestructures i els serveis de transport 
col·lectiu 

2.559 

PMU -3 "Av. de Sant 
Llorenç" 

1.14. Dotació d’aparcament per a bicicletes en el 
compliment del Decret 344/2006 (només s’ha 
comptabilitzat les places en zones verdes) 

530 

7.393 
2. Millorar les infraestructures i els serveis de transport 
col·lectiu 
 

6.863 
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Sector Actuacions Cost (€) 
per acció 

Cost 
total (€)  

PMU -4 "Can Rosinés" 

1.4. Convertir els vials amb espais arbrats intermitjos 
discontinus en un passeig 

26.601 

33.264 

1.14. Dotació d’aparcament per a bicicletes en el 
compliment del Decret 344/2006 (només s’ha 
comptabilitzat les places en zones verdes) 

1.211 

2. Millorar les infraestructures i els serveis de transport 
col·lectiu 

5.452 

PMU -5 "Cases de 
Vilalleons" 

1.11. Estudiar la viabilitat de la creació d’un itinerari 
ciclista que connecti Sant Julià de Vilatorta amb el nucli 
de Vilalleons 

2.171 
3.893 

2. Millorar les infraestructures i els serveis de transport 
col·lectiu 

1.722 

SUD -1 "Can 
Tramuntana" 

1.6. Reordenar i permeabilitzar la carretera de Vilalleons 33.000 

104.424 

1.7. Traçar un itinerari mixt per a vianants i bicicletes 
entre el polígon industrial i la plaça del Montseny 

2.851 

1.14. Dotació d’aparcament per a bicicletes en el 
compliment del Decret 344/2006 (només s’ha 
comptabilitzat les places en zones verdes) 

4.389 

2. Millorar les infraestructures i els serveis de transport 
col·lectiu 

64.184 

SUD -2 “Carrer de la 
Mercè” 

1.14. Dotació d’aparcament per a bicicletes en el 
compliment del Decret 344/2006 (només s’ha 
comptabilitzat les places en zones verdes) 

1.059 
18.898 

2. Millorar les infraestructures i els serveis de transport 
col·lectiu 

17.839 

SUD -3 "El Perer II" 

1.14. Dotació d’aparcament per a bicicletes en el 
compliment del Decret 344/2006 (només s’ha 
comptabilitzat les places en zones verdes) 

3.178 
58.060 

2. Millorar les infraestructures i els serveis de transport 
col·lectiu 

54.882 

SUD -4 "Pla de 
Quintana" 

1.14. Dotació d’aparcament per a bicicletes en el 
compliment del Decret 344/2006 (només s’ha 
comptabilitzat les places en zones verdes) 

4.238 
104.938 

2. Millorar les infraestructures i els serveis de transport 
col·lectiu 

100.700 

TOTAL 502.627 
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ANNEX 4. DESCRIPCIÓ DELS PUNTS DE RECOMPTES DE TRÀNSIT 

 

Per tal de disposar d’una aproximació a l’ús dels diferents modes de transport per a l’interior del 
nucli urbà de Sant Julià s’ha fet recomptes de trànsit de vianants, bicicletes i modes motoritzats a 
10 cruïlles del nucli urbà.  

Es detallen en aquest annex tres tipus d’informació: 

1. Els criteris utilitzats per triar els punts de recompte 

2. Les fitxes amb els valors recomptats 

3. La metodologia d’extrapolació i els valors finals d’IMD 

 

TRIA DELS PUNTS DE RECOMPTES 

S’han triat un conjunta de 10 punts de recomptes per complementar la informació obtinguda dels 
3 punts permanents de la Diputació de Barcelona. La localització dels 3 punts de la Diputació de 
Barcelona i dels 10 punts propis està cartografiada a la Figura 0.1. 
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Figura 0.1. Localització dels punts d’aforament de la Diputació de Barcelona i dels punts 
d’aforament propis 

 

Font: lavola, Diputació de Barcelona, ICC, Topogràfic 1/5000 
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PUNT 1: cruïlla Av. Montserrat, C/ Sta. Margarida, Pg. Del Torrent 

L’aforament d’aquest punt permet controlar el repartiment del trànsit a l’entrada del poble en els 
trams:  

� Cap al centre per l’avinguda de Montserrat. 

� El desviament cap a la zona residencial de la Font d’en Titus i cap a les altres zones del nord del 
municipi. 

� El trànsit des del passeig del Torrent, encara que es preveu que és un vial de molt poca rellevància 
(no és xarxa veïnal ja que no hi ha habitatge al seu entorn, ni dóna un accés més ràpid a la xarxa 
primària). 

 

PUNT 2: cruïlla Av. Puig i Cunyer amb C/ de Sant Po nç 

L’aforament d’aquest punt permet controlar la intensitat del trànsit d’entrada/sortida cap o des de 
Folgueroles així com el repartiment d’aquest trànsit entre:  

� Els fluxos cap al centre per l’avinguda de Puig i Cunyer. 

� Els fluxos d’accés a la xarxa veïnal i a la zona esportiva (piscina municipal) a través el carrer Sant 
Ponç. 

 

PUNT 3: cruïlla Av. Puig i Cunyer amb C/ de les Roq ues i Av. Jaume Balmes 

L’aforament d’aquest punt permet controlar el repartiment del trànsit entre: 

� Una part del trànsit cap (o des de) al centre que segueix l’avinguda Puig i Cunyer. 

� La resta del trànsit cap (o des de) el centre per l’avinguda Jaume Balmes on, a més, s’ubiquen 
activitats industrials residuals. 

� Els fluxos transversals que segueix el carrer de les Roques. 

� Els fluxos d’accés a l’avinguda de Montserrat que segueixen la Rambleta. 

 

PUNT 4: cruïlla Av. de Montserrat amb C/ Núria 

L’aforament d’aquest punt permet controlar el trànsit d’entrada al casc antic que es reparteix 
entre: 

� El trànsit de pas que segueix l’avinguda de Montserrat. 

� El trànsit d’accés al casc antic pel carrer de Núria. 
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Tenint en compte els sentits únics i les restriccions d’accés, l’aforament del punt 4 i el punt 5 
permet determinar el total de fluxos d’entrada al casc antic. 

PUNT 5: cruïlla Av. de Montserrat amb Ctra. De Vila lleons 

L’aforament d’aquest punt permet controlar el repartiment del trànsit entre: 

� Els fluxos d’enllaç amb el polígon industrial i Vilalleons per la carretera de Vilalleons (BV-5202) 

� El trànsit de pas que segueix la BV-5201 que es preveu que és de molt poca rellevància. 

� L’accés al casc antic o bé pel carrer del Montseny o bé gràcies a l’aparcament del Perer. 

Tenint en compte els sentits únics i les restriccions d’accés, l’aforament del punt 4 i el punt 5 
permet determinar el total de fluxos d’entrada al casc antic. 

 

PUNT 6: cruïlla C/ de Núria amb C/ dels Marquesos d e Vilallonga 

L’aforament d’aquest punt permet determinar els itineraris de sortida del casc antic. Aquests 
fluxos es reparteixen entre: 

� El carrer dels Marquesos de Vilallonga. 

� El carrer de l’Església. 

� El carrer de la Mercè (accés a l’ajuntament). 

 

PUNT 7: cruïlla C/ del Montseny amb C/ de N’Anna Xi ca 

L’aforament d’aquest punt complementa l’aforament del punt 5 ja que permet determinar  

� Quants vehicles accedeixen al casc antic. 

� Quants vehicles es queden a l’aparcament del Perer. 

� Quants vehicles transiten pel carrer de N’Anna Xica (accés a la llar d’infants). 

 

PUNT 8: cruïlla C/ de Sant Roc amb C/ del Pare Manu el Cazador 

L’aforament d’aquest punt permet controlar el trànsit de la zona sud-est del municipi i l’accés al 
pavelló esportiu municipal: 

� Des del casc antic pel carrer Sant Roc, de sentit únic. 

� Des de la part oest del municipi pel carrer del Pare Manuel Cazador. 
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PUNT 9: cruïlla Ctra. De Vilalleons amb C/ de la Qu intana 

L’aforament d’aquest punt, juntament amb el punt 10, permet controlar les entrades i sortides del 
polígon industrial. De l’aforament d’aquests dos punts, també se’n pot treure una aproximació al 
trànsit d’accés a la zona residencial de El Puig. També serà interessant treure’n dades del 
percentatge de vehicles pesants. 

 

PUNT 10: cruïlla Ctra. De Vilalleons amb C/ de la T ècnica 

L’aforament d’aquest punt, juntament amb el punt 9, permet controlar les entrades i sortides del 
polígon industrial. De l’aforament d’aquests dos punts, també se’n pot treure una aproximació al 
trànsit d’accés a la zona residencial de El Puig. També serà interessant treure’n dades del 
percentatge de vehicles pesants. 
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FITXES DE MOSTREIG 

 

PUNT 1: cruïlla Av. Montserrat, C/ Sta. Margarida, Pg. Del Torrent 

 

Hora punta 1 2 3 4 Hora vall 1 2 3 4
21 165 7 34 167 2

0 18 2 0 14 1
0 0 0 0 2 0

90 1 0 48 1 0
1 0 0 2 0 0
0 0 0 0 0 0

293 0 0 205 3 0
16 0 0 11 0 0

0 0 0 1 0 0
4 0 0 3 2 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

1

2

3

4

1

2

3

4
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PUNT 2: cruïlla Av. Puig i Cunyer amb C/ de Sant Po nç 

 

Hora punta 1 2 3 4 Hora vall 1 2 3 4
9 54 14 7 24 3
0 8 1 0 3 0
0 4 0 0 0 0

11 1 10 1 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

57 0 4 21 1 2
8 0 1 2 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 1 1
2 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0

3 3

4 4

1 1

2 2
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PUNT 3: cruïlla Av. Puig i Cunyer amb C/ de les Roq ues i Av. Jaume Balmes 

 

Hora punta 1 2 3 4 5 Hora vall 1 2 3 4 5
24 42 23 16 2 10 12 0

0 5 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0 0

10 0 9 32 6 0 4 4
1 0 1 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

42 0 3 8 28 0 0 0
5 0 0 0 3 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0

18 15 1 5 10 12 6 0
0 0 1 0 0 0 2 0
0 0 0 7 0 0 0 0

16 53 6 0 0 2 2 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 5 0 0 0 0

1

2

3

4

55

3

4

1

2
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PUNT 4: cruïlla Av. de Montserrat amb C/ Núria 

 

Hora punta 1 2 3 4 Hora vall 1 2 3 4
100 80 - 53 27 -

4 4 - 20 4 -
- - - 3 20 -

144 56 - 90 35 -
19 2 - 22 0 -

- - - 9 30 -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

31 19 57 26 9 19
2 0 0 0 1 0

- - - 4 0 14

3 3

4 4

1 1

2 2
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PUNT 5: cruïlla Av. de Montserrat amb Ctra. De Vila lleons 

 

Hora punta 1 2 3 4 Hora vall 1 2 3 4
51 9 57 19 2 36

2 0 12 1 0 21
0 0 0 0 0 0

40 0 9 20 0 3
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
9 0 2 5 0 0
1 0 1 0 0 0
8 0 0 0 0 0

104 17 0 60 4 0
20 0 0 23 1 0

0 0 0 0 0 0

3 3

4 4

1 1

2 2
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PUNT 6: cruïlla C/ de Núria amb C/ dels Marquesos d e Vilallonga 

 

Hora punta 1 2 3 4 Hora vall 1 2 3 4
60 79 28 51 26 15

4 1 0 1 0 1
9 20 5 5 24 13

- - - - - -
- - - - - -

11 0 0 9 0 0
- - - - - -
- - - - - -

10 0 3 20 0 7
- - - - - -
- - - - - -

1 2 0 10 7 0

3 3

4 4

1 1

2 2
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PUNT 7: cruïlla C/ del Montseny amb C/ de N’Anna Xi ca 

 

Hora punta 1 2 3 Hora vall 1 2 3
- 41 - 20
- 5 - 3

0 0 0 7
28 0 15 0

4 0 2 0
0 0 0 0

- - - -
- - - -

0 0 14 0

1

2

3

1

2

3
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PUNT 8: cruïlla C/ de Sant Roc amb C/ Marquesos de Vilallonga 

 

Hora punta 1 2 3 4 Hora vall 1 2 3 4
1 7 3 1 3 1
0 0 0 0 0 0
1 2 1 0 7 0

0 0 16 0 0 11
0 0 1 0 0 0
0 0 9 3 0 4
0 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 6 0 0
1 11 1 0 4 0
1 0 0 0 0 0
0 2 0 6 1 0

3 3

4 4

1 1

2 2
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PUNT 9: cruïlla Ctra. De Vilalleons amb C/ de la Qu intana 

 

1 2 3
23 14
9 0
0 0

14 0
9 0
0 0

27
11
0 0

3

1

2
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PUNT 10: cruïlla Ctra. De Vilalleons amb C/ de la T ècnica 

 

1 2 3
1 22
0 1
0 0

3 3
2 0
0 0

20 2
3 2
0 0

2

3

1
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Metodologia i IMD final 

Per tal d’avaluar la intensitat mitjana del trànsit en els 10 punts aforats s’ha seguit la metodologia 
següent: 

1. En cadascun d’aquests punts s’han fet recomptes de 60 minuts en hora vall i 60 minuts 
en hora punta. 

2. La selecció de les hores punta i de les hores vall s’ha efectuat a partir de la distribució 
horària del trànsit al punt d’aforament de la Diputació de Barcelona de la BV-5201 al PQ 
900 (vegeu Figura 0.1, Punt 1). Seguint aquesta distribució horària, els recomptes d’hora 
punta s’han realitzat entre les 8 i les 9 del matí o entre les 13 i les 14. Els recomptes 
d’hora vall s’han realitzat entre les 10 i les 13 o entre les 15 i les 16. 

3. Per obtenir la intensitat diària s’ha extrapolat els resultats de cada punt de la manera 
següent:  

� A partir de la distribució horària del trànsit al punt d’aforament de la Diputació de 
Barcelona de la BV-5201 (PQ 900) s’ha calculat un coeficient alt i un coeficient 
baix tant en hora punta com en hora vall. Els valors són els següents: 

Hora punta màxima 8,3% 

Hora punta mínima 6,3% 

Hora vall màxima 6,0% 

Hora vall mínima 4,5% 

� S’ha calculat una estimació de l’IMD a partir dels 4 valors obtinguts i s’ha fet la 
mitjana dels 4 valors per obtenir l’IMD final. 

Aquest mètode ha permès reduir el marge d’error vinculat al desconeixement de la distribució 
horària de cada vial i obtenir un valor el més proper possible al valor real. 
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PUNT 1: cruïlla Av. Montserrat, C/ Sta. Margarida, Pg. Del Torrent 

 

 

 1_1 1_2 1_3 1_4 

IMD 9.027 1.660 7.322 131 

% VP 5,9% 1,6% 6,6% 11,1% 
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PUNT 2: cruïlla Av. Puig i Cunyer amb C/ de Sant Po nç 

 

 

 2_1 2_2 2_3 2_4 

IMD 1.396 301 1.506 253 

% VP 12,0% 3,1% 9,5% 9,5% 
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PUNT 3: cruïlla Av. Puig i Cunyer amb C/ de les Roq ues i Av. Jaume Balmes 

 

 

 3_1 3_2 3_3 3_4 3_5 

IMD 2.176 1.093 976 1.282 1.328 

% VP 5,9% 0,4% 3,5% 9,8% 4,2% 
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PUNT 4: cruïlla Av. de Montserrat amb C/ Núria 

 

 

 4_1 4_2 4_3 4_4 

IMD 5.022 1.293 2.211 4.627 

% VP 13,3% 1,8% 3,9% 13,0% 
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PUNT 5: cruïlla Av. de Montserrat amb Ctra. De Vila lleons 

 

 

 5_1 5_2 5_3 5_4 

IMD 3.945 1.302 221 2.982 

% VP 17,9% 3,3% 4,5% 22,6% 
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PUNT 6: cruïlla C/ de Núria amb C/ dels Marquesos d e Vilallonga 

 

 

 6_1 6_2 6_3 6_4 

IMD 2.110 950 810 350 

% VP 2,5% 4,1% 0,6% 3,1% 
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PUNT 7: cruïlla C/ del Montseny amb C/ de N’Anna Xi ca 

 

 

 7_1 7_2 7_3 

IMD 775 445 271 

% VP 12,5% 13,0% 0,0% 
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PUNT 8: cruïlla C/ dels Marquesos de Vilallonga amb  C/ del Pare Manuel Cazador 

 

 

 8_1 8_2 8_3 8_4 

IMD 126 405 181 474 

% VP 0,0% 3,4% 7,7% 5,9% 
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PUNT 9: cruïlla Ctra. De Vilalleons amb C/ de la Qu intana 

 

 

 9_1 9_2 9_3 

IMD 2.073 1.259 1.007 

% VP 27,1% 32,3% 21,2% 
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PUNT 10: cruïlla Ctra. De Vilalleons amb C/ de la T ècnica 

 

 

 10_1 10_2 

IMD 1.085 1.065 

% VP 12,5% 12,7% 
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