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1 INTRODUCCIÓ 

1.1 Justificació de la redacció 
La mobilitat va esclatar com una de les característiques de les societats avançades durant els darrers anys del 
segle passat i tot apunta que serà un dels elements clau al segle que acabem de començar. Els índexs de 
motorització creixents, l'increment del tràfic de mercaderies i els primers senyals de saturació de l'espai aeri no són 
més que algunes mostres de com la nova societat que es configura basa bona part de l'activitat i el dinamisme en 
el moviment de persones i mercaderies en uns mercats cada vegada més globals i en un món més obert on tot és 
més proper. 

La llibertat de moviment de persones i béns és també un dels fonaments en què es basa la creació de la Unió 
Europea i l'exercici d'aquest dret és un dels principals elements que dona sentit a la creació d'aquest àmbit comú 
d'intercanvi. En aquesta línia, la Comissió Europea, en el llibre blanc sobre la política de transports amb vista al 
2010, posa damunt de la taula les oportunitats i, també, les amenaces que aquest nou fenomen planteja a les 
administracions, en tots els nivells, i anuncia que ha arribat el moment de prendre decisions per afrontar els reptes 
que suscita. 

Uns reptes plens de vessants positius, com les possibilitats de desenvolupament i creixement econòmics que el 
nou escenari global afavoreix o els beneficis que representa per a les persones la facilitat d'accedir a una oferta de 
mobilitat amplíssima, tant en el camp del lleure i el turisme com en el de la mobilitat obligada per causes laborals. 
Uns nous avantatges que, al capdavall, fan possible el dret a moure's en llibertat, amb seguretat i amb uns costos 
acceptables, d'acord amb les necessitats de la societat. 

Però aquest esclat de la mobilitat, si no és objecte d'una planificació acurada, amb visió tant global com local, i si 
no gaudeix del consens dels diferents agents que hi participen, pot esdevenir un factor amb efectes negatius en 
diversos àmbits. 

L'impacte sobre el medi natural produït per les emissions dels vehicles, la contaminació acústica als nuclis urbans, 
l'ocupació indiscriminada del territori i dels espais ciutadans, o l'impacte d'infraestructures obsoletes poden afectar 
el benestar dels ciutadans. Tampoc no s'han d'oblidar la relació de la mobilitat amb el canvi climàtic ni l'impacte 
indirecte sobre el territori de les decisions relatives a les infraestructures de mobilitat. 

A Catalunya, el referent normatiu en matèria de mobilitat és la Llei 9/2003, de 13 de juny, aprovada pel Parlament. 
Aquesta Llei, pionera a Europa, té com a objectius bàsics integrar les polítiques de creixement urbà i econòmic 
amb les de mobilitat, donar prioritat al transport públic i als sistemes eficients de transport, potenciar la 
intermodalitat, ajustar els sistemes de transport a la demanda en zones de baixa densitat de població, disminuir la 
congestió de les zones urbanes, augmentar la seguretat viària i reduir la congestió i la contaminació. 

El desplegament de la Llei de mobilitat s’ha fet per mitjà de diferents normes derivades, que defineixen els 
instruments de planificació per a l’àmbit territorial que en cada cas els correspongui. 

Després que entrés en vigor la Llei, el 27 de juliol de 2003, es van aprovar les Directrius Nacionals de Mobilitat 
(362/2006) com a marc orientador per aplicar els objectius de mobilitat mitjançant orientacions, objectius 
temporals, propostes operatives i indicadors de control. Les DNM, que s’apliquen a tot el territori de Catalunya, 
tenen caràcter de pla territorial sectorial. 

Les directrius han de servir per elaborar la resta d’instruments de planificació de la mobilitat: 

o Els plans directors de mobilitat, que tenen per objecte l’aplicació territorialitzada de les Directrius 
Nacionals de Mobilitat. 

o Els plans específics, que tenen per objecte l’aplicació sectorialitzada de les directrius per als 
diferents mitjans o infraestructures de mobilitat, tant en el cas de transport de persones com en el 
de mercaderies. 

o I els plans de mobilitat urbana, que són el document bàsic per configurar les estratègies de 
mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya. 

La Llei promou també la creació d’autoritats territorials de mobilitat en cada una de les àrees designades per 
millorar la coordinació dels serveis de transport públic, planificar nous serveis i coordinar les integracions tarifàries 
entre les persones operadores. Aquestes autoritats tindran caràcter de consorci i estaran formades per la 
Generalitat de Catalunya i pels ajuntaments d’aquestes zones. 

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 colꞏlectiu urbà de viatgers han d’elaborar i aprovar plans de mobilitat urbana. No obstant això en el cas 

del municipi de Sant Julià de Vilatorta, que no està obligat a redactar-ho , el necessita per reordenar i planificar la 
mobilitat local mitjançant l’elaboració d’un estudi de mobilitat, raó per la que es redacta el present estudi. 

1.2 Antecedents 

1.2.1 Principals projectes i estudis relacionats amb la mobilitat 

Dins del tràmit de l’aprovació del POUM del municipi (2010), es va redactar l’Estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada, on es descriuen les principals xarxes de mobilitat i s’avalua la mobilitat futura derivada dels creixements 
urbanístics previstos en el pla. 

L’any 2015 la Generalitat de Catalunya ha executat el nou enllaç sentit Manresa de la C-25, per tal de permetre 
l’accés directe al PAE la Quintana, sense haver de creuar el nucli urbà mitjançant la BV-5201. El moviment 
provinent des de Girona s’efectuen des de l’enllaç de Calldetenes. En aquesta actuació s’inclou l’itinerari per a 
vianants i ciclistes a la BV-5202, separat amb barrera de fusta fins l’accés al polígon. 

 

L’any 2020 s’ha executat l’itinerari per a vianants i ciclistes a la BV-5202 entre l'avinguda de Montserrat i fins on 
s’iniciava l'itinerari de vianants i bicicletes executat de l’enllaç amb l'Eix Transversal. D’aquesta manera, s’enllaça 
finalment l’itinerari de vianants i ciclistes existent a la carretera de Vilalleons amb el nucli urbà de Sant Julià donant 
una continuïtat totalment necessària a nivell de trànsit de vianants, ciclistes i vehicles i, sobretot, de seguretat. 

A l’actualitat s’ha executat la reforma del carrer de la Rambleta i itinerari de vianants de la carretera BV-5201 a la 
Font d'en Titus. Amb la reforma, la Rambleta és un vial plataforma única, amb circulació compartida de vianants i 
de vehicles, de prioritat invertida. Es preveu un sol sentit de circulació des de l’Avinguda Puig i Cunyer fins a la 
Carretera de Vic BV-5201. La reforma d’aquest carrer pretén reduir la densitat de trànsit d’entrada i de sortida del 
municipi de la zona nord del poble, desviant el trànsit cap al carrer de Calldetenes, i sobretot reduir la velocitat de 
circulació per aquest vial. 

L'ús de la bicicleta com a mode de transport urbà i interurbà està guanyant adeptes de forma generalitzada al llarg 
del territori català. La creació d'una taula de mobilitat a la comarca d'Osona dona fe de les necessitats de crear una 
xarxa de carrils bici a la Plana de Vic per tal d'impulsar i fomentar la bicicleta entre els seus habitants. La 
planimetria de la Plana de Vic fa que sigui un territori idoni per a la mobilitat interurbana amb bicicleta.  

Durant l’any 2021 s’ha redactat el pla director per les vies ciclistes interurbanes a la Plana de Vic, mitjançant 
el Consell Comarcal d’Osona, per tal de poder establir les bases pels futurs projectes per la construcció de carrils 
bici. Per això és important disposar del Pla director per a vies ciclistes a la Plana de Vic per tal de fer una 
planificació de manera conjunta. 

1.2.2 Plans d’abast superior que condicionen el PMUS 

Existeixen un seguit de documents que fan referència i condicionen la mobilitat de Sant Julià de Vilatorta o al seu 
entorn: 

o Pla Territorial General de Catalunya. 

o Pla Territorial Metropolità de Barcelona. 

o Pla Director de Mobilitat de la SIMMB (2020-2025). 

o PDI 2011-2020 i Pla Director d’Infraestructures 2021 - 2030 (aprovat inicialment). 

o Pla d’Infraestructures i Transports de Catalunya 2006 – 2026. 

o Pla de Transport de Viatgers de Catalunya (2020) 

o Estratègia  Catalana de la bicicleta 2025. 

o Pla marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya (2013-2020) 

o Pla de millora de la qualitat de l’aire (horitzó 2020) 
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o Pla Estratègic de Seguretat Viària 2014-2020, Pla de seguretat viària 2021-2023 i Programa 
d’activitats anual. 

o Objectiu genèric del PMUS 

 

L’ objectiu genèric del PMUS és, d’acord a les Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM), “avançar cap a un model 
de mobilitat amb més accessibilitat i menys impactes”. 

Els criteris establerts per les DNM sobre les quals s’establiran les estratègies d’actuació seran: 

o Configurar un sistema de transport més eficient per a millorar la competitivitat del sistema productiu 
nacional. 

o Augmentar la integració social tot aportant una accessibilitat més universal. 

o Incrementar la qualitat de vida i millorar les condicions de salut dels ciutadans. 

o Millorar la qualitat de salut dels ciutadans. 

o Aportar més seguretat en matèria de desplaçaments. 

o Establir unes pautes de mobilitat més sostenibles. 

1.3 Estructura metodològica 
 

La redacció de l’estudi de mobilitat s’articularà en les següents fases: 

o Fase I. Prediagnosi: l’objectiu d’aquesta primera fase és la identificació de les principals 
problemàtiques a abordar en el marc dels treballs i l’establiment dels objectius i prioritats per a 
l’horitzó temporal del pla. Aquesta identificació es realitzarà fonamentalment a partir de les 
trobades amb tècnics i polítics locals i a la documentació tècnica de planejament existent (tant 
d’àmbit municipal com supramunicipal). 

o Fase II. Diagnosi: en aquesta segona fase es farà èmfasi en l’anàlisi de les problemàtiques 
detectades en la fase anterior, per tal de dotar de rigor i major coneixement a cada aspecte 
identificat. Aquesta anàlisi es realitzarà a partir de la presa de dades de mobilitat necessàries, tant 
qualitatives com quantitatives. Si s’escau, i fruit de les anàlisis efectuades, podran identificar-se 
altres problemàtiques i nous objectius que no hagin estat considerats a la fase anterior. 

o Fase III. Propostes: aquesta fase té per objectiu abordar les problemàtiques identificades de forma 
propositiva per tal d’aconseguir millores en sintonia amb els objectius de l’estudi. 

Es realitza un recull de dades disponibles per tal de poder caracteritzar i avaluar totes aquestes dades referents a 
la mobilitat actual i futura del municipi. Posteriorment s’avaluen les dades actuals i les tendències futures de la 
mobilitat a partir del resum de les característiques bàsiques de la mobilitat. A continuació es defineixen els 
objectius amb els que es regirà el pla. Aquests han de ser coherents amb la realitat i les necessitats del municipi, 
tot respectant i considerant les directius de mobilitat sostenible i segura que marquen els plans de rang superior. 
Posteriorment, i de forma consensuada amb el municipi, s’elaboraran les actuacions mitjançant les quals es volen 
aconseguir els objectius marcats. Aquests també s’han d’adequar a les possibilitats reals del municipi. 

L’EMUS es troba separat en 6 grans àrees de treball que són: 

o Mobilitat a peu. 

o Mobilitat en bicicleta. 

o Mobilitat en transport públic. 

o Mobilitat en vehicle privat motoritzat. 

o  Aparcament. 

o  Seguretat viària. 

 

Alhora, i en el marc de l’Estudi de Mobilitat, s’ha realitzat un pla de participació i de comunicació que va constar de 
les següents sessions: 

SESSIÓ INFORMATIVA: 

L’objectiu d’aquesta sessió informativa va ser explicar als veïns i a les veïnes de Sant 
Julià de Vilatorta que s’està elaborant un estudi de mobilitat del municipi amb el suport 
de la Diputació de Barcelona i que es realitzaran dos taller participatius dins d’aquest 
estudi. 

La sessió informativa va anar acompanyada d’una campanya de comunicació amb el 
lema MOU-TE PEL POBLE! Adreçada tant a les xarxes social com a les xarxes 
informals del municipi per incentivar a la participació. 

 

TALLER PARTICIPATIU PER ELABORAR EL DIAGNÒSTIC: 

Es va proposar un taller obert presencial a l’espai públic del poble a tota 
la ciutadania per treballar conjuntament el diagnòstic de mobilitat del 
municipi. Es va realitzar la convocatòria tan per xarxes socials com per 
xarxes informals i contactes més directes per incentivar a la 
participació. Es van realitzar dues dinàmiques participatives amb dos 
grups diferents per poder obtenir informacions diverses 

 

1. Mapa colꞏlectiu sobre la mobilitat quotidiana 

A la mateixa plaça Catalunya es va situar un mapa molt gran de tot el 
municipi amb el títol: Com és la teva mobilitat quotidiana a Sant Julià 
de Vilatorta? A cada persona participant se li va entregar un paper per 
poder seguir el guió de les preguntes a resoldre en aquesta sessió. 

2. Recorregut d’observació de la mobilitat quotidiana 

Un altre grup de persones van realitzar un 
recorregut que es va preparar prèviament 

per tractar diferents temes que són relatius quan parlem de la mobilitat 
quotidiana a Sant Julià. 

 

TALLER PARTICIPATIU PER ELABORAR PROPOSTES 

Es va proposar un taller obert presencial en un espai tancat a tota la 
ciutadania per treballar conjuntament les propostes de mobilitat del 
municipi presentades per l’equip redactor de l’estudi de mobilitat 
després de la realització del diagnòstic. 
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2 DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

2.1 Territorial i socioeconòmica 

2.1.1 Situació geogràfica, estructura territorial i morfologia del terreny 

El terme municipal de Sant Julià de Vilatorta té una superfície de 16,065 km2; està situat a la comarca d’Osona. 
Limita al N amb el municipi de Folgueroles, a l’E amb Sant Sadurní d’Osormort, al SE amb Viladrau, al SW amb 
Taradell, a l’W amb Santa Eugènia de Berga i al NW amb Calldetenes. (Veure plànol 01: Localització geogràfica). 

 

 
 
 

Figura 1. Situació del municipi (Font: elaboració pròpia) 

La frontera est del municipi constitueix la separació natural de la Plana de Vic i de les Guilleries, des del seu punt 
de coincidència amb els municipis de Taradell i Viladrau o collada del Vilar fins a Coll Pedrís, en la seva 
confluència amb Folgueroles i Vilanova de Sau. Tot aquest sector fronterer s’estén per una petita serra amb altures 
que oscil•len entre els 750 i els 850 metres d’altitud. Des d’aquesta serra cap a ponent, el terme s’allargassa per 
petites valls i terrasses situades entre els 570 i els 690 metres. 

El terme municipal té una forma allargada més ample per ponent, orientada a cavall de dues unitats geogràfiques: 

o La del sector oest, que pertany a la Plana de Vic. Considerablement terrassada i de pendents 
susaus, amb una alçada d’uns 500m. respecte al mar, amb paisatge típic de la plana. Aquesta 
esplanada es troba travessada pel curs dels torrents i rieres, que han modelat molt poc el territori, 
erosionant la superfície de la capa de terra vegetal. Bàsicament aquesta zona és la que està 
ocupada per les masies, les activitats de conreu i les granges. 

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

Sant Julià de Vilatorta està dins de la conca del riu Ter. Les aigües de pluja es recullen en diferents torrents i rieres 
de petit cabal, de règim estacional i tenen un recorregut d’est a oest. Es Marquen tres petites conques fluvials, de 
tres cursos d’aigua, tot i que tot el seu recorregut no està comprès en la seva totalitat dintre del terme municipal. 
Aquests son, la principal és la que forma la riera de Sant Julià, que porta les aigües des de la carena de les 
Bruixes, fins el nucli urbà, i d’aquest cap el terme veí de Calldetenes, a la riera de Sant Martí. Els altres dos cursos 
d’aigua, gairebé paralꞏlels, recullen les aigües a la vall que forma la carena a l’entorn del santuari de Puig l’Agulla, i 
son el torrent de Vilalleons i el torrent Llopard. 

Biogeogràficament, el territori es troba dins del domini potencial de la vegetació euro-siberiana, que és 
caracteritzada pel bosc de roure martinenc (Buxo-Quercetum pubescentis fagetosum). La part més elevada del 
terme és poblada per densos boscos de pins i alguns claps d’alzinar, amb racons d’una especial bellesa, mentre 
que el sector planer forma extenses i grans planes dedicades al conreu. Una bona part de les terres es troba dins 
l’espai natural de Savassona. 

Geològicament s’enquadra en la zona de contacte entre la Depressió Central catalana i la Serralada Prelitoral, 
representada aquí pel massís paleozoic de les Guilleries. El municipi es troba en els vessants que ascendeixen 
suaument des de la plana de Vic cap als relleus que la circumden per l’est. 

Comprèn els nuclis de Sant Julià, adossat al límit amb el veí municipi de Folgueroles, i Vilalleons.  

El municipi és creuat pel sud per una important via de comunicació: l’Eix Transversal (C-25). Completen la xarxa 
viària la carretera BV-5201, que comunica l’Eix Transversal amb Sant Sadurní d’Osomort, la BV-5202, que enllaça 
Sant Julià de Vilatorta amb Vilalleons, i altres vies locals que comuniquen Sant Julià de Vilatorta amb Folgueroles i 
Vilalleons amb el Santuari de Puig l’Agulla. 

. 

 
 

Figura 2. Infraestructures principals del municipi (Font: elaboració pròpia) 
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2.1.2 Estructura i distribució urbana 

A nivell urbà, els espais edificats comprenen el nucli urbà i els edificis dispersos per sòl rural. El nucli urbà està 
format pels nuclis antics de Sant Julià i de Vilalleons. Envoltats de construccions més recents amb diverses 
densitats poblacionals. 

o El nucli de Sant Julià, tot i conservar les traces de nucli històric ha crescut amb una nova trama 
d’eixampla des d’aquell nucli original en direcció Folgueroles. 

o La Quintana: A continuació d’aquest nucli de Sant Julià, i enganxat a la carretera de Vilalleons 
(BV-5202) s’ubica el Polígon d’Activitats Econòmiques La Quintana. Situada al sud-oest del nucli 
urbà, és un sector de recent construcció i que encara està en creixement, tot i està proper al nucli 
urbà, està aïllat del nucli. 

o Vilalleons: A 4km al sud 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) d’ús 
exclusivament residencial. Vilalleons és un poble i antic municipi d'Osona. L'any 2019 tenia 124 
persones empadronades, 19 en el seu nucli i 105 a les masies que l'envolten. Es va fusionar amb 
Sant Julià de Vilatorta l'any 1946. 

 
Figura 3. Sectors urbans del municipi (Font: elaboració pròpia) 

Segons les dades recollides al SIPAE (2018) el PAE La Quintana té una extensió de 124.700 m2, amb un grau 
d’ocupació del 70% (20 empreses). La parcelꞏla mínima és de 480m2 i els edificis amb un alçada màxima de 12m. 
Els sectors d’activitats principals són: tèxtil, cuir i pell (25%), fusta i fabricació de mobles (10%), alimentari i 
begudes (10%). 

 

 

 

 

 

 

Segons queda recollit en l’estudi de mobilitat redactat en el POUM del municipi podem identificar, sense delimitar, 
6 barris dins el nucli urbà de Sant Julià, tal i com s’identifiquen a la següent figura: 

 

Barris del nucli urbà de sant Julià: 

 

 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. 

 

Figura 4. Barris del nucli urbà de sant Julià. Font: Estudi mobilitat del POUM 

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 4 sectors diferenciats dins del nucli urbà de Sant Julià. 

1 Casc antic: 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. 

2 Zona residencial de densitat mitjana 1: 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. 

3 Zona residencial de densitat mitjana 2: 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. 

4 Zona residencial de baixa densitat: 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. 

 

Figura 5. Zonificació del nucli urbà de sant Julià. Font: Estudi mobilitat del POUM 
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2.1.3 Dades poblacionals 

A Osona, el 50 % del territori concentra el 95% de la població, mentre que l'altre 50% només té el 5% de la 
població de la comarca.  Els municipis de més de 10.000 habitants, Vic, Manlleu i Torelló, representen el 50% de la 
població comarcal, amb 81.134 habitants. 

La comarca d'Osona ha tingut en general un creixement de la població més elevat que el conjunt de Catalunya, 
però força desigual territorialment. Mentre l'entorn de Vic i l'eix de la C-17 han crescut molt per damunt de la 
mitjana, les zones més perifèriques han crescut per sota i fins i tot han perdut població. 

Sant Julià de Vilatorta 
En els últims vint-i-cinc anys, la població de Sant Julià de Vilatorta ha tingut un comportament clarament a l’alça, 
amb moments de fort creixement com el període 2000-2005 amb un percentatge d’increment de més del 20% i 
mantenint-se fins el 2010 amb una tendència de creixement t elevada de més del 8,98%. Les dades dels darrers 
cinc anys 2016-2020 demostren que aquest creixement s’ha estancat i ha augmentat un 1,16%, segons es recull a 
la següent figura: 

 

 
Figura 6. Evolució de la població del municipi (Font: IDESCAT)  

La distribució de la població del municipi per edats mostra que, segons les dades proporcionades per IDESCAT de 
l’any 2020, la franja d’edat que més població concentra és de 45 a 49 anys, sent superior en nombre dels homes 
(167).  

 

 
Figura 7. Piràmide poblacional del municipi. (Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT l’any 

2020. 

Segons les dades publicades per l'INE procedents del padró municipal del 2020 el 24,94% (783hab.) dels 
habitants empadronats en el Municipi de Sant Julià de Vilatorta han nascut en aquest municipi, el 69.68% han 
emigrat a Sant Julià de Vilatorta des de diferents llocs d'Espanya, el 62,29% (1.956hab.) des d'altres municipis de 
la província de Barcelona, el 3,15% (99hab.) des d'altres províncies de la comunitat de Catalunya, el 4,24% 
(133hab.) des d'altres comunitats autònomes i el 5,38% (169hab.) han emigrat a Sant Julià de Vilatorta des d'altres 
països. 

Pel que fa a l’evolució de l’estructura de la població (2000-2020) s’observa un punt d’inflexió l’any 2010 en què la 
població jove, que estava creixent des d’abans de l’any 2000, comença a decréixer, mentre que el percentatge de 
gent gran comença a guanyar pes relatiu fins a superar en índex a la població jove l’any 2020. Tot i aquest 
increment dels darrers 10 anys la proporció de gent grans de Sant Julià de Vilatorta (17,48%) és molt semblant a la 
mitjana comarcal (17,98%) i 1,5 punts per sota de la mitjana catalana (18,87%). 

Així, tant l’índex d’envelliment (ratio entre la població major de 65 anys i la població menor de 15 anys), com l’índex 
de dependència (ràtio entre la població “depenent, amb menys de 15 anys o més de 65 anys respecte al total) 
reflecteixen aquests canvis de tendència. 

 
Figura 8. Evolució de la població del municipi (Font: IDESCAT) 
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  2000 2005 2010 2015 2020 
Total. De 0 a 14 anys 370 485 568 551 513 (16,34%) 
Total. De 15 a 64 anys 1570 1873 1998 2063 2078 
Total. De 65 anys i més 329 371 408 490 549 

Índex d'envelliment 84,36% 72,60% 68,69% 83,05% 99,10% 
Índex de dependència 46,39% 47,75% 50,81% 53,36% 54,15% 

Taula 1. Evolució de l’estructura de la població de Sant Julià de Vilatorta (2000-2020) 

A l’any 2020, l’edat mitjana de la població igualadina és 42,5 anys (prov. Bcn. 41,95 anys), la taxa de joventut és 
del 10,35 (prov. Bcn. 9,39) i l’índex d’envelliment és de 99,10 (prov. Bcn. 109,56), entenent aquest últim índex com 
el quocient entre el nombre de persones de 65 anys i més i el nombre de joves menors de 15 anys. 

 

Distribució territorial de la població  
 

Per tal de distribuir a la població de Sant Julià de Vilatorta a l’any 2020 (3.140 habitants) s’ha fet a partir de les 
dades de les seccions censals i les dades poblacionals existents per a les entitats singulars (Sant Julià de Vilatorta 
i Vilalleons), obtenint-ne els següents resultats de distribució: 

 
Figura 9. Distribució de la població de Sant Julia de Vilatorta any 2020. (Font IDESCAT i INE) 

 
 

Atenent aquestes dades i als usos existents en el POUM la zona urbana amb major concentració de població és a 
la zona centre, segons es recull a la següent figura: 

 

 
 

Figura 10. Zona urbana de major concentració poblacional. Font Elaboració pròpia 

2.1.4 Dades de motorització 

El parc mòbil de Sant Julià de Vilatorta és de 2.742 vehicles (2019), el 64,33% dels quals (1.764) són turismes. Si 
es relaciona aquest valor amb la població empadronada el mateix any (3.114 habitants), la taxa de motorització és 
de 566 turismes/1000 hab. i de 881 vehicles/1000 hab. 

El parc de vehicles, el parc de turismes, i les taxes de motorització han seguit una tendència de creixement 
continuat en els darrers cinc anys. La taxa interanual mitjana indica un creixement sostingut amb un 1,9% i un 
1,86% en el cas dels vehicles i dels turismes respectivament. 

 
 

  
TURISMES MOTOCICLETES CAMIONS I 

FURGONETES 
ALTRES 

VEHICLES TOTAL 

2015 1.639 358 425 121 2.543 
2016 1.706 380 413 118 2.617 
2017 1.722 396 424 131 2.673 
2018 1.735 408 427 136 2.706 
2019 1.764 420 420 138 2.742 

Taula 2. Evolució del parc de vehicles. Font Dirección General de Tráfico 
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2.1.5 Centres d’atracció i generació de viatges 

Sant Julià de Vilatorta té diversos centres generadors/atractors de viatges corresponents a equipaments de 
diversos tipus, zones comercials i zones verdes. A la següent imatge es poden situar els que són al centre urbà. 
(Veure plànol 03: Centres de generació i atracció de viatges)  

 

 
 

Figura 11. Centres d’atracció i generació de viatges (Font: Elaboració pròpia). 

Atenent a les característiques dels diversos equipaments s’ha pogut definir 3 pols principals de generació/atracció 
de la mobilitat interna que tot seguit es descriuen: 

 
 
 
 
 
 

Pol 1 Entorn escoles: Aquest pol concentra l’escola Bellpuig i el Colꞏlegi El Roser 
 

 

Escola Bellpuig ubicada a l’actual edifici del C/ 
Calldetenes 9, des de l’any 2007, s’imparteix infantil i 
primària, amb un total aproximat de 180-200 
alumnes. Quasi la totalitat són del propi municipi. No 
existeix cap transport escolar. 

Colꞏlegi El Roser, situat Av de Puig i Cunyer 20, 
s’imparteix des de infantil fins a l’ESO, amb un total 
aproximat de 280-300 alumnes. Segons dades del 
propi centre no es disposa de cap transport escolar. 

Segons les dades d’ensenyament (curs 19/20) 
alumnes que estudien al municipi són 435 (330 
residents i 105 (24%) no residents). 

Pel que fa als residents que estudien fora del 
municipi són un total de 210 (38,88%). El que 
suposa un total de 540 alumnes residents. 

 

Transport escolar Secundària (Secció Institut les Margues) Calldetenes 
El Consell Comarcal d'Osona té un total de 43 autocars que transporten diàriament fins el seu centre escolar uns 
1.400 alumnes d’educació infantil, primària i secundària i post obligatori. Pel que fa al municipi de Sant Julià de 
Vilatorta existeix la RUTA 104 – Institut Les Margues, ruta gestionada per J.Comàsolivas i Codina, amb tres 
parades al municipi, Av de Puig i Cunyer, Plaça Catalunya i Font d’en Titus. 
Segons les dades subministrades per l’empresa gestora pel curs escolar 20/21 hi ha 72 persones inscrites 
aquesta ruta procedents de Sant Julià de Vilatorta. 

 

  
Figura 1. Itinerari transport escolar. Font: Consell comarcal d’Osona 
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Pol 2 Equipaments 
 

 

Situat a la part nord del nucli urbà s’hi concentren 
diversos equipaments esportius (pavelló municipal, 
camp de futbol municipal) així com diversos 
equipaments per a la gent gran (casal d’avis Font 
Noguera, l’Espai activa’t i la futura residència per a la 
gent gran). 

 

 

 

Pol 3 Centre 
 

Finalment el centre es considera el tercer punt ataractor/generador de viatges atès que disposa de l’activitat 
comercial/serveis i el mercat setmanal del municipi, així com diversos equipaments administratius (Ajuntament), 
sanitaris/educatius (Consultori mèdic+futura biblioteca i la llar d’infants) 

Consultori mèdic i futura biblioteca 
L’actual consultori mèdic la futura la biblioteca municipal de Sant Julià de Vilatorta, que s'ubicarà a la 1a i 2a planta 
de l'Arca de Noè. Permetran una millora de l’entorn urbà més proper de l’actual edifici, realitzant una plaça annexa 
i una millora de l’accessibilitat, tal i com es recull a les següents imatges del projecte de la Biblioteca: 

Llar d'infants municipal Patuleia 

 

L’any 2001 l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va 
construir la llar d’infants municipal Patuleia per donar un nou 
servei al municipi. Es tracta d’un edifici d’una sola planta que 
consta de quatre aules, cuina, despatx, lavabos, porxo i un 
ampli pati enjardinat on hi ha diversos jocs i una sorrera. La 
llar d’infants municipal Patuleia és un centre educatiu per a 
infants de 0 a 3 anys. 

 

Zones amb major concentració de comerços 
Altres zones on es concentra mobilitat són les zones comercials que en el cas de Sant Julià de Vilatorta estan 
formades per:  

 El mercat setmanal es celebra 
cada dijous de l’any, durant el 
matí, de 8h a 13h i s’ubica a la 
plaça Catalunya, al nucli urbà. 
Consta d’unes 14 parades i 
ofereix diversitat de productes, 
des de roba de la llar, roba 
d’home i de dona, roba infantil, 
calçat, parament de la llar, 
confecció de talles grans, articles 
de cosmètica i perfumeria, articles 
per animals de companyia, gorres 
i cistells, bijuteria, herbes, 
caramels i espècies, fruita i 
verdura, productes ecològics 
d’horta, bacallà, olives i embotit, 
pollastre a l’ast, entre altres. 

 

 Comerços: Pel que fa als locals 
comercials, els carrers amb una 
major concentració són C/ de 
Núria i l’Av Nostra Senyora de 
Montserrat, entre el C/ de Núria i 
C/ Montseny. 

 

 

2.1.6 Oferta turística 

Recursos Culturals 
La sagrera i el nucli antic: S’anomena sagrera l’espai al voltant de l’església i el cementiri en què persones i béns 
estaven sota la protecció de la pau i treva. La sagrera de Sant Julià era un nucli de planta rectangular, format al 
voltant de l’església parroquial, que en constituïa aproximadament el centre. El nucli delimitava a ponent amb la 
línia que marca l’actual carrer del Montseny, a migdia amb la línia que fixa el petit carrer del Campanar, a llevant 
seguiria el límit exterior de les cases del carrer del Pont i pel nord seguiria una línia que anava per darrere de les 
cases del carrer del Rector Roca, fins a l’actual plaça de l’Església. Devia fer entre 31 i 38 metres d’amplada per 
uns 76 metres d’allargada. Del tot el nucli antic del municipi, format per la sagrera i els altres carrers que la 
circumden, destaquen els motius d’oficis i gremis que hi ha gravats a les llindes de moltes cases; les més antigues 
estan datades del segle XVII 

Edificis modernistes: Al segle XIX Sant Julià perdé el tren de la industrialització. Mentre molts pobles de la 
comarca començaven a desenvolupar l’activitat industrial a Vilatorta, la innovació tecnològica no va acabar 
d’implantar-se. Però aquest fet, sumat a la frondosa vegetació que envolta el poble i l’abundància i la qualitat de 
les seves aigües, van fer que des de començaments del segle XX Sant Julià de Vilatorta fos escollit com a lloc 
d’estiueig, de repòs i de tranquil•litat; i que s’hi construïssin nombroses torres i xalets modernistes. La gran majoria 
d’aquestes edificacions les trobem situades a l’entrada de la població 

Església parroquial de Sant Julià de Vilatorta: L'església fou consagrada pel bisbe Idalguer entorn del 910, els 
veïns la reedificaren a mitjans del segle XI. D'aquesta època se'n conserva part de l'absis. L'església ha sofert 
modificacions successives com ho demostra el seu estil eclèctic i les diverses dates constructives que es troben en 
el mateix edifici: 1553, a la clau de volta a la capella lateral; 1682 a una làpida del mur nord, que respon a 
modificacions generals i altres dates més tardanes ja al segle XIX. L'any 1936 s'hi annexiona una capella 
construïda al segle anterior a la part de migdia del temple. 

A partir del segle XII començaren a fer-se ampliacions i modificacions. Les reformes més importants es portaren a 
terme l’any 1592 quan la nau central fou perforada per dos arcs, un a cada banda, per donar pas a les dues naus 
laterals afegides. 

Església parroquial de Santa Maria Vilalleons: Situada al nucli de Vilalleons, dins el municipi de St. Julià de 
Vilatorta, l'església de Sta. Maria ja consta com a parròquia l'any 1007. Dins les llistes parroquials del bisbat de Vic 
de 1025 i 1050 hi està inscrita amb el nom de "Villa Leonis". L’església primitiva va ser substituïda per la romànica, 
que, amb poques modificacions, ha arribat fins a l’actualitat. És possible que aquest edifici es consagrés el 1083 
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pel Bisbe de Vic, Berenguer Sunifred de Lluçà, però l’acta que es conserva presenta tantes incongruències i 
anacronismes que cal pensar que es tracta d’un document fals. Santa Maria de Vilalleons és un edifici d’una sola 
nau coberta amb volta de canó, reforçada per dos arcs torals i capçada per un absis semicircular. Aquest està 
decorat exteriorment amb un fris d’arcuacions i finestres segues, entre lesenes, i un altre fris de dents de serra, 
situat sota la barbacana de lloses de pedra. 

Visita guiada ruta de l’arquitectura modernista, noucentista i de Miquel Pallàs: el passat més senyorial de 
Vilatorta, replè d’edificis i xalets de bella factura modernista i noucentista, on delicades floritures i pintures 
esgrafiades vesteixen i adornen les seves nobles façanes. Destaquen les obres del mestre d’obres Miquel 
Pallàs que va deixar una empremta molt singular amb edificis com el Casal Núria, ca la Víuda o ca l’Anglada, entre 
d’altres. Enric Sagnier -Villa Mercedes-, Manuel Vega March –Colꞏlegi d’Orfes- i Riera Clariana –Torre Marti-  

Visita guiada ruta del camp d’aviació: La Ruta de l'Aeròdrom Vilatorta està formada per les restes de l'antic 
camp d'aviació, amb un total de 13 refugis, un hangar i un polvorí. Una ruta molt interessant que no us podeu 
perdre. L'Aeròdrom va néixer el 1938 i esdevé un testimoni privilegiat dels esforços del govern republicà per crear 
una xarxa d'estructures de defensa per contrarestar els atacs franquistes. Amb l'objectiu de muntar petits caça-
bombarders, l’Aeròdrom entra en funcionament per tal d'intentar frenar l'última ofensiva de les tropes nacionals 
sobre Catalunya. L’Aeròdrom engloba els municipis de Sant Julià de Vilatorta, Santa Eugènia de Berga i 
Calldetenes. 

Turisme Actiu 
Espai natural Guilleries-Savassona 
Dins de l’espai natural s’identifiquen un total de 20 itineraris senyalitzats, dels quals 5 estan dins del terme 
municipal: 

 

 
Figura 2. Itineraris senyalitzats de l’Espai natural de les Guilleries Savassona. Font: Diputació de Barcelona 

Els 5 itineraris s’inicien/finalitzen al Parc del les Set Fons i són considerats de dificultat baixa, la seva durada 
oscilꞏla entre els 30 min i 1,30h. Per complementar aquests itineraris, i des de el mateix parc s’inicien les següents 
rutes: 

o Ruta de l'aeròdrom de Vilatorta -L'aeròdrom Republicà-: La Ruta de la Aeròdrom de Vilatorta 
ens proposa un recorregut per entendre la importància de l’aviació en el desenvolupament de la 
Guerra Civil (1936-1939). Es tracta d’un recorregut planer, ben indicat i fàcil per fer en família. Els 
refugis estan ben senyalitzats i alguns d’ells son accessibles. L’entorn és ombrívol i agradable de 
visitar. 

   
o Ruta GR 2. de Sant Julià al Santuari de Puig l'Agulla: Aquesta ruta és un tram del GR2 que va 

de la Jonquera fins a Aiguafreda, i la presentem de forma lineal. De dalt el castell de Bellpuig, 
seguirem el llarg carener solell, acompanyats d'alzinars de muntanya, roures i pinedes, passant a 
prop de grans masos, amb vista a la plana de Vic i a les serres de ponent de l'Espai Natural de les 
Guilleries-Savassona, fins a arribar al bonic indret del Santuari neoclàssic de Puig-l'agulla. 

   
 

En la imatge es recullen diverses rutes de senderisme i 
s’identifica els principals punt d’accés/sortida  a la zona 
urbana de Sant Julià de Vilatorta 

 
  

La comarca d’Osona, a través del projecte “Osona, territori camper” i amb el suport del Departament d’Empresa i 
Coneixement ha adequat 12 àrees d’autocaravanes a diferents punts del territori on els usuaris poden aparcar en 
llocs segurs, prop dels centres dels municipis i envoltats de naturalesa. La majoria d’aquestes àrees disposen d’un 
sistema de pagament a través de l’APP “Osona, territori camper”. 

 

Adreça: aparcament del parc de les 7 fonts 

Coordenades: 41°55’17.95″N 2°19’18.41″E 

Places: 4 

Serveis: 

 Presa d’aigua 

 Presa de llum 

 Desguàs d’aigües grises i negres 

 Zona de picnic 

 Bar / restaurant 

 Parc infantil 

Tarifa: L’estada a l’àrea té un cost de 3 euros. 

Observacions: obert tot l’any. 
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2.1.7 Mobilitat global 

Segons l’enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF) a Osona hi ha 122.321 persones que realitzen mobilitat en dia 
feiner, amb un total de 568.673 desplaçaments, el 3,0% de tot el SIMMB (Sistema Integral de Mobilitat de 
Barcelona). És a dir, cada persona, cada dia feiner, realitza de mitjana 4,3 desplaçaments, és la segona comarca 
que més desplaçaments realitza per persona i dia. (mitjana SIMMB 4,1). 

 
 

 
  

 

Els principals desplaçaments a Osona són interns, dins de la comarca. El 87,2% (509.723) dels desplaçaments 
d’Osona es fan dins de la mateixa comarca, és la tercera comarca amb més % de desplaçaments interns. La 
principal relació externa dels residents d’Osona és directament amb el Barcelonès (17.472 desplaçaments per dia), 
I aquesta connexió amb Barcelona té una bona cobertura amb transport públic, però només des de Vic. Malgrat 
això, el 34,8% utilitza el transport públic per anar al Barcelonès des de la comarca, una xifra similar a la resta de 
comarques de fora de la Regió Metropolitana. 

El transport públic és poc utilitzat a la comarca i hi predomina el transport privat. Només el 2,3% (13.158) utilitza el 
transport públic per anar a la feina o al centre d’estudis. Mentre que el 61,2% (347.884) utilitza el vehicle privat i el 
36,5% fa mobilitat activa (190.105).  

Osona és actualment la comarca de fora de la RMB que més utilitza el vehicle privat i la segona que menys utilitza 
el transport públic després del Berguedà. La situació és més greu si analitzem els desplaçaments interns; per cada 
100 desplaçaments interns en vehicle privat, només 3 es fa en transport públic. Només 8.765 desplaçaments es 
realitzen en transport públic. 

Osona és la comarca amb menys % de desplaçaments en transport públic interns (1,8%). Osona tampoc té bona 
connexió amb altres desplaçaments menys freqüents com les que van i venen de la comarca del Moianès (96,5% 
de desplaçaments en vehicle privat), el Moianès (89,4%) i el Vallès Oriental amb (83,9%). 

El conjunt d’Osona el 32% dels desplaçaments són per mobilitat ocupacional i per tornar a casa després de la 
jornada laboral o d’estudis. 
 

Pel que fa a l’autocontenció, la comarca d’Osona es la tercera amb major autocontenció comarcal (88,2%) darrera 
del Barcelonès i el Garraf, tot i que la seva posició pel que fa a l’autocontenció municipal baixa a la sisena posició 
(57%). 

  

Mobilitat Quotidiana 2019 

Per tal de complementar les dades de mobilitat dels residents a Sant Julià de Vilatorta a continuació es resumeixen 
les dades obtingudes del “Estudio de movilidad de la población a partir de la telefonia móvil (EM-1) año 2019” 
elaborat per l’INE (Instituto Nacional de Estadística). 

Totes aquestes dades s'extreuen de el projecte de mesurament de la mobilitat a partir de dades de posicionament 
de telèfons mòbils que l'INE va posar en marxa a finals de 2019 amb el objectiu específic de mesurar la mobilitat 
quotidiana (residència-treball). 

El treball es basa en dades agregades (recomptes totals de fluxos origen-destinació) i totalment anonimitzades 
dels tres principals operadors de telefonia mòbil de país. L’àmbit poblacional de l’estudi es la població resident a 
Espanya (s’exclouen els telèfons amb numeració estrangera que operen en roaming) 

L'àmbit territorial és tot el territori nacional. El territori es divideix en 3.214 "Àrees de mobilitat" i s'ofereix informació 
per a cadascuna d'elles i es recullen dades de 4 dies laborables continus de dilluns a dijous. Aquestes àrees de 
mobilitat s’agrupen per un població mínima empadronada de 5000 persones i el nom el rep del municipi més gran 
que la composa. Les dades mínimes per cada Àrea de mobilitat és de 15, 

El municipi de Sant Julià de Vilatorta es troba inclòs en l’Àrea de Mobilitat anomenada: Tona i altres municipis 
(Tona, Sant Julià de Vilatorta i Santa Eugènia de Berga) amb un total de 13.603 persones residents. 

Per tal de resumir de forma entenedora les dades s’ha elaborat les següents figures: 

 
 

 
Figura 3. Flux de persones de sortida de l’Àrea de Mobilitat on s’inclou Sant Julià de Vilatorta Font INE 

De les persones residents a l’àrea de mobilitat surten un total de 4.396 persones (32,32%). Els principals destins 
(14 destins diferents) ho fan a les àrees de mobilitat més properes i principalment a les àrees limítrofs (53,25% de 
les persones) 
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Figura 4. Flux de persones d’entrada de l’Àrea de Mobilitat on s’inclou Sant Julià de Vilatorta Font INE 

 

A l’Àrea de mobilitat han entrat procedents d’altres orígens 2.415 persones (representen el 17,75% de la població 
de l’àrea de mobilitat del 2019). Els principal orígens (9 orígens diferents) ho fan de les àrees bàsiques de mobilitat 
més properes i principalment de les àrees limítrofs (54,62% de les persones). 

El balanç global d’entrades i sortida és negatiu en -1.981 persones (-14,56% de la població de l’àrea de mobilitat) 
de pèrdua poblacional en dia feiner, per tant és un municipi generador de mobilitat quotidiana bàsicament dels 
municipis més propers, principalment Vic. 

2.2 Planejament urbanístic 
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (en endavant POUM) de Sant Julià de Vilatorta, va ser definitivament 
aprovat el 8 de novembre de 2010 i publicat als efectes de la seva executivitat al DOGC el 14 de febrer de 2011. 

El POUM, d’acord amb les directrius de la legislació urbanística, haurà de procurar la utilització eficient dels 
recursos ecològics l’ordenació urbana segons un model que tendeixi a compactar el teixit urbà, en contra del 
consum de sòl extensiu, la incorporació de noves previsions de vialitat i transport, i la reserva de sòl pel transport 
ferroviari transversal, desenvolupar els eixos de comunicació que connectin el polígon amb els eixos de 
comunicacions primaris que estalviïn travessar el nucli urbà i la protecció del patrimoni històric, arquitectònic i 
paisatgístic.  

El POUM defineix 5 Plans de Millora Urbana, 7 polígons d’actuació urbanística en sòl urbà no consolidat amb 
l’objectiu de transformar els sòls inclosos en ells i incorporar les reserves necessàries destinades a sistemes 
d’espais lliures i equipaments comunitaris, donant continuïtat a la xarxa viària existent.  També preveu 4 Sòls 
Urbanitzables Delimitats. 

El total d’habitatges nous previstos en aquestes figures de planejament és de 706. Aplicant la taxa de 2,7 persones 
per habitatge (prevista en el POUM), el “potencial del POUM” és d’unes 1.900 persones. 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Proposta d’ordenació urbanística Sòl urbà i Sol urbanitzable. POUM Sant Julià de Vilatorta 

 
Figura 6. Nova vialitat prevista a l’ordenació urbanística Sòl urbà i Sol urbanitzable. POUM Sant Julià de 

Vilatorta 
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Xarxa viària bàsica i mobilitat 
En la figura següent es recull la vialitat prevista pendent d’executar i que ha de permetre complementar la vialitat 
local existent. El POUM preveu la consolidació de l’Avinguda de Sant Llorenç, com a vial perimetral del nucli urbà, 
mitjançant, el desenvolupament de les següents figures urbanístiques: 

 

  
Perllongament Av. de Sant Llorenç 

entre el C. de les Piscines i l’Av. 
Puig i Cunyer 

Connexió C/ Tramuntana i 
 l’Av.de Sant Llorenç 

Connexió de l’Av de Sant Llorenç 

 

  
Perllongament del C/ Ramon Llull 
per connectar amb el C/d’Alta-riba 

Dins de la vialitat del sector es 
donarà continuïtat a l’Av de Sant 

Llorenç 
També es preveu una nova vialitat 
al barri de la Font d’en Pep, on 
amb la consolidació de PMU-1 
Passeig del Torrent s’obrirà un nou 
vial entre l’Av. de Vic i el Passeig 
del Torrent. 

 
Figura 7. Polígons i sectors de desenvolupament del POUM. Font: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

La determinació temporal del desenvolupament dels diferents sectors es fixa en el POUM. Segons la informació 
facilitada per l’Ajuntament la previsió de consolidació del POUM en el proper sexenni es recull en el següent 
apartat. 

 

 

 

 

 

2.2.1 Escenari tendencial (proper sexenni) 

Segons la llei de mobilitat els plans de mobilitat urbana s’han de revisar cada 6 anys, atenent a aquest calendari, 
s’ha cregut oportú definir en funció del POUM la previsió de creixement urbanístic en els propers 6 anys. A la 
següent figura es destaquen els que es poden consolidar durant els propers 6 anys i el nombre d’habitatges 
màxims previstos. 

 
Sector Sup. (m2) Habitates Proper sexenni

PAU -1 "Sant Jordi" 746,00 6 Pendent
PAU -2 "Av. Puig i Cunyer" 2.886,00 11 Anulat
PAU -3 "C/ Calldetenes" 5.199,00 22 Pendent
PAU -4 "El Solà" 10.476,60 18 Execució
PAU -5 "Font de la Noguera" 2.676,00 6 Pendent
PAU -6 "Camí de la Saña" 2.585,00 18 Pendent
PAU -7 "Pla Catalunya" 1.554,00 10 Pendent
PMU -1 "Passeig del Torrent" 12.285,00 6 Execució
PMU -2 "La Rambleta" 5.667,00 15 Pendent
PMU -3 "Av. de Sant Llorenç" 18.003,00 40 Execució
PMU -4 "Can Rosinés" 2.687,00 28 Execució
PMU -5 "Cases de Vilalleons" 1.252,00 0 Desenvolupat
SUD -1 "Camí de Can Tramuntana" 64.688,00 227 Pendent
SUD -2 "Carrer de la Mercè" 19.615,00 68 Pendent
SUD -3 "El Perer II" 31.017,00 231 Pendent
SUD -4 "Pla de Quintana" 139.448,00 0 Pendent
Total consolidació propers 6 anys 43.451,60 92  

Taula 3. Previsió d’execució del proper sexenni del POUM. Font: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

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. Els sectors previstos en el proper 
sexenni suposen un màxim de 92 habitatges nous, aquests es distribueixen de forma homogènia per l’actual trama 
urbana. Aquest desenvolupament previst està subjecte a l’interès dels propietaris, en cap cas l’Ajuntament té la 
capacitat de tirar endavant aquest planejament sense importants gestions prèvies. 

El creixement previst pel que fa a nombre i a la distribució no fa preveure un canvi pel que fa a la mobilitat 
actual. 
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Figura 1. Polígons d’actuació en sòl urbà identificant en vermell els del proper sexenni. Font: Ajuntament de 

Sant Julià de Vilatorta 

2.3 El mode a peu 

2.3.1 Actuacions destinades al vianant 

La xarxa de vianants ha de garantir la prioritat d’aquests sobre la resta de mitjans de transport d’una forma segura i 
que connecti els punts principals generadors i atractors de mobilitat. 

La circulació de les persones per la via pública requereix disposar d’una bona infraestructura viària destinada als 
vianants, garantint una adequada mobilitat, generant recorreguts accessibles i amb tots els mecanismes de 
seguretat vial, incloent les determinacions d’adaptabilitat a vianants i de mobilitat reduïda. 

L’ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ha dut a terme diverses actuacions per millorar la mobilitat del vianant, és el 
cas de: 

 La pacificació d’alguns carrers del nucli històric (plataforma única). 

 La pacificació de l’Av. Jaume Balmes (Zona 30). 

 La pacificació de l’entorn de la Rambleta, amb la creació de l’itinerari cap a la Font d’en Titus. 

 Algunes cruïlles elevades 

 Nou itinerari de vianants i bicicletes a la Bv-5202 

 

2.3.2 Tipologia de vials 

La xarxa de vianants ha de garantir la 
prioritat d’aquests sobre la resta de 
mitjans de transport d’una forma 
segura i que connecti els punts 
principals generadors i atractors de 
mobilitat. 

La circulació de les persones per la 
via pública requereix disposar d’una 
bona infraestructura viària destinada 
als vianants, garantint una adequada 
mobilitat, generant recorreguts 
accessibles i amb tots els 
mecanismes de seguretat vial, 
incloent les determinacions 
d’adaptabilitat a vianants i de mobilitat 
reduïda. 

Tot i existir uns vials on les seves 
característiques garanteixen una millor 
accessibilitat pels vianants, 
l’estructura urbana de centre urbà de 
Sant Julià de Vilatorta no permet 
definir una xarxa principal i una xarxa 
secundària de vianants, de manera 
que s’avaluarà la mobilitat global del 
nucli urbà. 

Avaluant els eixos dins de trama 
urbana, s’obté que el municipi compta 
amb 30,42 quilòmetres de vials. 

 

 
Figura 2. Itineraris de vianants de Sant Julià de Vilatorta. Elaboració pròpia 

 

Segons la seva tipologia constructiva, els vials del municipi s’han classificat com a vials amb voreres a diferent 
nivell de la calçada i com a plataformes úniques. Per altra banda però, també existeixen vials que estan construïts 
en forma d’escales i itineraris (d’ús exclusiu per a vianants), vials sense urbanitzar (s’han considerat aquells vials 
dins de trama urbana que són de terra o bé aquells als quals s’ha estès una capa de formigó). 

 
Vorera a diferent nivell (84,59%)  Plataforma única (5,76%) 
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Sense urbanitzar (0,66%)  Altres (9,02%) 

  

Figura 3. Tipologies constructives dels vials (Font: elaboració pròpia) 

Pel que fa a la regulació de les vies, independentment de la tipologia constructiva, cal diferenciar les tipologies 
següents: 

o Vies exclusives per a vianants: aquelles que estan indicades amb la senyalització vertical 
corresponent que limita la circulació dels vehicles, autoritzant únicament la circulació dels 
vianants i tots aquells itineraris que tan sols permeten la circulació de vianants i bicicletes. 

o Vies de prioritat invertida: aquells vials amb la senyalització S28 i S29, siguin o no de plataforma 
única, en què el vianant té prioritat de circulació per tota la superfície del vial. 

o Zones 30: aquells vials amb senyalització S30 i S31, en què es regula una velocitat màxima de 30 
km/h i en què el vianants gaudeix d’un espai lliure de pas còmode i adaptat a PMR, amb una 
baixa circulació de vehicles. 

o Vies convencionals: aquelles en què hi ha una delimitació d’ús exclusiu per a vianants i un per a 
vehicles. Aquests vials actualment queda limitada la seva velocitat a 30km/h, excepte la carretera 
que es manté el límit de velocitat a 50km/h (Av. Vic i Av. Nostra Senyora de Montserrat) 

Així doncs, segons la tipologia de regulació, el percentatge de cada tipologia de les vies de la xarxa principal del 
municipi és el següent: 

 
Vies exclusives per a vianants 

(12.90%) 
 Vies de prioritat per a vianants 

(0,98%) 
 Vies convencionals               

(86,12%) 
 

Figura 4. Tipologia de regulació de les vies del municipi. (Font: Elaboració pròpia) 

Al plànol 06 Xarxa de vianants. Classificació per regulació, i al plànol 07. Xarxa de vianants. Classificació 
per tipologia constructiva, es grafien els vials segons la tipologia constructiva i la regulació. 

 

2.3.3 Voreres 

Es considera que l’amplada mínima del què ha de disposar una vorera és de 90 centímetres i en els canvis de 
direcció, l’amplada lliure de pas ha de permetre inscriure un cercle d’1,5 metres de diàmetre per tal de poder 
assegurar el compliment de les normes d’accessibilitat de Catalunya, extretes del Decret 135/1995 Codi 
d’accessibilitat de Catalunya, de 24 de març de 1995, les quals estableixen les directrius bàsiques d’accessibilitat 
en els itineraris adaptats i les característiques exigibles en els equipaments d’urbanització adaptats. 

El dimensionament més ampli de les voreres, més enllà de l’estrictament necessari, és una recomanació bàsica en 
la línia de recuperar l’espai social del carrer. Segons alguns autors, la dimensió de la vorera mínima per a què dos 
vianants es creuin amb comoditat és d’1,5 m, tot i que d’altres acaben recomanant amplades no inferiors a 1,8 – 2 
m (una parella de vianants creuant-se amb un altre vianant) (SANZ ALDUÁN, A. Calmar el tráfico. Madrid. 
Ministerio de Fomento, 1998). 

Al document “Recomendaciones para el proyecto y diseño de viario urbano” (FELIPE MANCHÓN, L., 
SANTAMERA, J.A. Madrid. Ministerio de Obras públicas, Transportes y Medio Ambiente, 1995) s’estableix un 
mínim absolut de vorera d’1,5 m, tot i que en zones residencials recomana amplades de 2,5 a 3 m (3,5 a 4 m si 
tenim una filera d’arbres). 

A la “Guía de diseño urbana” (SARANDESES MARTÍNEZ, J. [Et al]. Madrid. Ministerio de Fomento, 1999), es 
recomana dimensionar les voreres tenint en compte la circulació de vianants prevista i els mòduls funcionals que 
s’hi presenten. S’estableix que l’amplada total mínima estricta d’una vorera hauria de ser d’1,8 m i la mínima 
convenient de 2,2 m. 

La recomanació que es fa en els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible d’amplada mínima de vorera, per a què dos 
vianants es puguin creuar amb comoditat, és de 2 m. Aquesta amplada s’anirà incrementant en funció dels 
elements que s’instalꞏlin a la vorera i que puguin afectar a la comoditat dels vianants. Si tenim previst instalꞏlar-hi 
arbrat i/o zones d’estada, s’ha d’augmentar l’amplada mínima a 3 m. 

Entenent que aquestes amplades puguin ser difícils d’aconseguir en zones urbanes ja consolidades, l’amplada 
mínima de vorera considerat en el present Pla és aquell igual o superior a 0,9 m. Així doncs la classificació de 
l’amplada total de les voreres en el PMUS del municipi és la que es mostra a continuació: 

 
Amplada total 

A ≤ 1 m 
1 < A = 2 m 
2 < A = 3 m 

A > 3 m 
Figura 5. Rang (mínim) d’amplades totals a valorar. (Font: Directrius per a la redacció dels PMUS) 

 

Hi ha un 14,15% de plataformes úniques o voreres inexistents, ja sigui perquè hi ha trams on la no consolidació 
urbana ha portat a la no urbanització d’aquesta, o simplement perquè hi ha vials no urbanitzats. Així doncs, del 
total de quilòmetres lineals de les voreres consolidades (35,75 km), el 5,57% tenen una amplada total igual o 
inferior a 1 metre, el 43,49% tenen una amplada superior a 1 metre però no superior a 2 metres, el 40,18% 
presenten amplades superior a 2 metres però no superiors a 3 metres i el 10,76% restant, l’amplada és superior a 
3 m. Al plànol 04 Xarxa de vianants. Amplades totals, passos de vianants i guals, es classifiquen les voreres 
segons el rang mínim d’amplades totals establerts anteriorment. 
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Figura 6. Classificació de l’amplada total de les voreres de Sant Julià de Vilatorta (Font: Elaboració pròpia). 

Evidentment, a aquest ample mínim de vorera, hauríem d’afegir les pèrdues de secció de vorera per escomeses, 
suports de senyals, pilones, etc., per poder mantenir aquesta accessibilitat mínima. Això significa que una vorera 
amb un ample total de 0,9 m. difícilment complirà amb el Codi d’Accessibilitat, atès que segurament tindrà 
seccions amb elements que reduiran aquest ample mínim. A més, cal afegir que aquest no permet que dues 
persones puguin caminar en paralꞏlel o creuar-se, per la qual cosa en aquest estudi establirem un ample mínim 
que permeti el pas de dos vianants. Així doncs la classificació de l’amplada lliure de les voreres en el PMUS del 
municipi és la que es mostra a continuació: 

 
Amplada lliure Observacions 

All < 0,9 m No accessible 
0,9 ≥ All ≤1,8 m No accessible segons Ordre VIV/561/2010 
1,8 ≥ All ≤ 2,5 m Accessible. Garanteix l’encreuament de dos vianants 

All > 2,5 m Mínim per garantir bon nivell de servei en xarxa principal de vianants de primera 
categoria 

Taula 4. Rang (mínim) d’amplades lliures a valorar. (Font: Directrius per a la redacció dels PMUS) 

Si analitzem l’ample útil de les voreres del municipi s’obté que les voreres no accessibles representen el 18,07% 
del total de voreres existents dins de l’àmbit del nucli urbà (35,75km), al tenir una amplada lliure de pas inferior a 
0,9 metres. La resta de voreres es consideren accessibles (81,93%). Tot i així, si considerem les especificacions 
de l’Ordre VIV/561/2010, el nombre de voreres no accessibles augmenta fins al 79,48%, fent que les accessibles 
siguin el 17,82% restant. Del total de les voreres, 20,52% garanteixen l’encreuament de dos vianants, al disposar 
d’una amplada lliure superior a 1,8 metres.  

 

 
Figura 7. Classificació de l’amplada lliure de les voreres de Sant Julià de Vilatorta (Font: Elaboració pròpia). 

Al plànol 05 Xarxa de vianants. Amplades útils, passos de vianants i guals, es classifiquen les voreres 
segons el rang mínim d’amplades útils i/o lliures establerts anteriorment. 

2.3.4 Passos de vianants 

Un altre aspecte important a considerar en temes de mobilitat i accessibilitat és la presència i ubicació de passos 
de vianants i l’accessibilitat d’aquests. 
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Al municipi hi ha un total de 162 passos de vianants. Per altra banda, en manquen 135 que, per distàncies (>100 
m) hi hauria d’haver un pas de vianants per garantir una correcta accessibilitat a tota la xarxa de vianants o per 
garantir-ne tots els itineraris a les cruïlles. 

Així doncs, el dèficit de passos de vianants és del 45,45% un percentatge menor del grau de cobertura actual dels 
itineraris, si es té en compte que la existència de passos és del 54,55%. 

 
Figura 8. Guals de vianants existents i guals de vianants necessaris. (Font: Elaboració pròpia) 

També cal considerar si els passos estan elevats o bé a nivell de la calçada. Dels passos existents, 13 són elevats 
representant el 8,02% dels passos del municipi. 

 

 

 

Figura 9. Passos de vianants i cruïlles elevades 
existents (Font: Elaboració pròpia) 

Figura 10. Pas elevat a l’Av. Jaume 
Balmes 

A part de l’existència o no, cal diferenciar aquells que són accessibles dels que no ho són. Per accessibles 
s’entenen aquells passos de vianants que presenten els dos guals rebaixats d’acord amb els criteris establerts en 
el Decret d’accessibilitat. 

Del total de passos de vianants existents, el 82,77% estan adaptats o amb rebaix ben dissenyats, mentre que el 
7,90 restant no.  

 

   
Adaptat/Rebaix ben dissenyat Gual/Rebaix mal dissenyat a un 

costat 
Gual/Rebaix mal dissenyat als dos 

costats 
82,10% 4,94% 12,96% 

Figura 11. Passos de vianants. (Font: Elaboració pròpia) 

Al plànol 04 Xarxa de vianants. Amplades totals, passos de vianants i guals i al plànol 05 Xarxa de 
vianants. Amplades útils, passos de vianants i guals, s’ubiquen els passos de vianants existents del municipi, 
indicant si els guals estan o no adaptats. 

 

2.3.5 Pendents 

Com ja s’ha esmentat, l’orografia del nucli urbà de Sant julià de Vilatorta ve determinada per la seva situació en el 
terme municipal (nord-oest), pertany a la Plana de Vic. Considerablement terrassada i de pendents susaus, amb 
una alçada d’uns 500m. respecte al mar, amb paisatge típic de la plana. Aquesta esplanada es troba travessada 
pel curs dels torrents i rieres. 

Les Directrius per a la redacció dels PMUS estableixen els següents rangs de pendents per a definir l’accessibilitat 
d’aquests: 

 
Pendent Observacions 
P ≤ 3% Pràcticament pla. Molt còmode 

3% < P ≤ 6% Accessible 
6% < P ≤ 10% No accessible i dificultós 

P > 10% No accessible i molt dificultós 
Figura 12. Rang de pendents a valorar. (Font: Directrius per a la redacció dels PMUS) 

Al plànol 08 Xarxa de vianants. Pendents, es grafien els pendents dels vials de la xarxa principal del municipi 
segons els rangs establerts anteriorment. 

 

Segons les dades obtingudes, el 83,56% dels metres lineals de vials urbans del municipi són accessibles pel que 
fa als pendents. 

Del total de metres lineals d’aquests xarxa, el 62,11% dels vials són pràcticament plans, permetent la circulació de 
vianants de manera molt còmoda, coincidint amb pendents iguals o inferiors al 3%. El 21,45% també són vials 
accessibles en quant a pendents, arribant a un pendent màxim del 6%. El 14,53% no són accessibles, amb 
pendents superiors al 6% fins al 10%. L’1,92% restant tampoc és accessible degut a que presenta pendents 
superiors al10%. 
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Figura 13. Pendents dels vials. (Font: Elaboració pròpia) 

Per salvar les diferències de cota, existeixen diversos eixos en forma d’escales i itineraris que uneixen carrers, és 
el cas de les escales del carrer Matagalls i l’av. de Sant Jordi, les de l’av. de Sant Llorenç i les escales que 
connecten el c/ de la Mercè i el carrer de la Creu del Tall. 

 
Figura 14. Escales que connecten diversos àmbits. (Font: Elaboració pròpia) 

A més dels punts esmentats, hi ha diversos trams d’escales, rampes i carrers amb fort pendent repartits pel 
municipi que permeten superar els diferents desnivells causats per l’orografia. 

 
Figura 15. Diversos trams amb desnivell del municipi. (Font: Elaboració pròpia) 

2.3.6 Amplades dels carrers 

Un altre aspecte a considerar en el marc de l’anàlisi dels vianants és l’amplada dels carrers i si disposen de 
voreres. Pel tipus de seccions actuals existents es consideren dos tipus: 

o  Les d’amplada inferior a 7m. i amb voreres (identificades en color blau cel). 

o Les d’amplada superior a 7m i amb voreres o plataformes úniques (identificades en color verd). 

Atenent aquestes dades es pot determinar que les identificades en color blau s’hi ha d’intervenir amb un secció de 
plataforma al mateix nivell. 

 
Figura 16. Amplades dels eixos dels carrers de Sant Julià de Vilatorta (Font: Elaboració pròpia) 
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2.3.7 Zones exclusives per a vianants 

Existeix una zona de vianants principal al municipi on la circulació està restringida als vehicles excepte per als 
veïns que viuen a la zona, serveis i la càrrega i descàrrega, per tant, es pot considerar aquesta zona com a 
exclusiva per a vianants. Aquesta zona és: 

  
Figura 17. Zona exclusiva per a vianants de la Sagrera i el nucli antic. (Font: Elaboració pròpia 

Zona de vianants de La Sagrera i el nucli antic 
S’anomena sagrera l’espai al voltant de l’església i el cementiri en què persones i béns estaven sota la protecció 
de la pau i treva. La sagrera de Sant Julià era un nucli de planta rectangular, format al voltant de l’església 
parroquial, que en constituïa aproximadament el centre. El nucli delimitava a ponent amb la línia que marca l’actual 
carrer del Montseny, a migdia amb la línia que fixa el petit carrer del Campanar, a llevant seguiria el límit exterior 
de les cases del carrer del Pont i pel nord seguiria una línia que anava per darrere de les cases del carrer del 
Rector Roca, fins a l’actual plaça de l’Església. Devia fer entre 31 i 38 metres d’amplada per uns 76 metres 
d’allargada. Del tot el nucli antic del municipi, format per la sagrera i els altres carrers que la circumden, destaquen 
els motius d’oficis i gremis que hi ha gravats a les llindes de moltes cases; les més antigues estan datades del 
segle XVII. 

Els carrers inclosos en aquesta zona de vianants són: 

 c. Rector Roca 

 c. Montseny (entre c. Jesús i c. del Rector Roca) 

 c. del Pont 

 c. del Campanar 

 Plaça Major 

 

La resta de zona identificades com a ús per a vianants, d’ús exclusiu o no, són eixos on no s’hi pot circular amb 
vehicle (escales, rampes, itineraris per a vianants zona esportiva, a prop de zones escolars o equipaments per a la 
gent gran,... 

Els espais són: 

 Plaça Catalunya 

 c. Creu del tall 

 Itinerari de vianants (entre el c. del Coll del 
Portell i c. Onze de setembre) 

 c. Sant Roc (entre Onze de setembre i c. Miquel 
Martí i Pol) 

 C. dels Bellpuig 

 Pg. de les moreres 

 c. de Josep Pla 

 c. de Calldetenes (entre c. Pare Manel 
Caçador i c. de J.V. Foix) 

 La Rambleta 

 C. del Dr. Guerra 

 C.  de la Font del Cargol 

 

 

 

 
 

 
Figura 18. Regulació dels eixos del municipi (Font: Elaboració pròpia) 
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2.3.8 Itineraris per a vianants 

En aquest apartat s’analitzen els principals itineraris que donen continuïtat a diferents eixos urbans entre ells: 

1.- Itinerari per a vianants i ciclistes a la carretera BV-5202:  

Itinerari descrit en l’apartat del present document 3.2.1 Itineraris ciclables dins el nucli urbà  

 
Figura 19. Itinerari per a vianants i ciclistes a la carretera BV-5202 (Font: Elaboració pròpia) 

2.-Itinerari Font d’en Titus: En el marc de la reforma del vial de la Rambleta s’ha realitzat una millora de 
l’accessibilitat a l’entorn que inclou: 

 Itinerari de vianants i bicicletes que donarà accés a la carretera de Vic des de la Font d'en Titus pel costat 
de l'estació meteorològica. 

 Construcció de la vorera del marge esquerre en direcció al centre del poble a l'alçada de can Condes. 

 Construcció del vial de la Rambleta com a plataforma única. 

 Construcció d'un pas de vianants elevat davant de can Plana. 

3.-Itinerari Parc de les Set Fonts: Itinerari de terra que connecta el Parc de les Set Fonts amb el Passeig del 
Torrent, amb una amplada aproximada de 2m. Durant el recorregut es disposa de bancs i Ilꞏluminació, tal i com es 
pot observar a les següents imatges. 
 

 
Figura 20. Itinerari del Parc de les Set Fonts (Font: Elaboració pròpia) 

2.3.9 Accessibilitat de la xarxa de vianants 

A continuació s’avalua la xarxa de vianants, tenint en compte si els vials presenten una mobilitat adequada, és a 
dir, aquells vials que a més de tenir una vorera amb un ample útil suficient, permeten accedir a altres vials 
mitjançant passos de vianants adaptats i així accedir a altres zones del municipi. 

Segons les dades recopilades en el present pla, el municipi presenta una accessibilitat general correcte: no 
existeixen forts pendents en la majoria de carrers, pocs trams d’escales per salvar desnivells i la majoria de 
voreres amb amples útils per damunt del mínim que defineix la llei d’accessibilitat (tot i que es un aspecte que es 
pot millorar). Un dels aspectes que limita més l’accessibilitat a peu en el marc del municipi és el dèficit de passos 
de vianants existents que fa que molts itineraris no tinguin continuïtat de manera còmode i segura. 

 
Figura 21. Accessibilitat de la xarxa de vianants (Font: elaboració pròpia) 
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2.3.10 Diagnosi de la mobilitat a peu 

Efecte barrera i manca d’accessibilitat a l’Av. Nostra Senyora de Montserrat 

L’Av. Nostra Senyora de Montserrat presenta 
mancances des del punt de vista de la accessibilitat i la 
seguretat  el que la converteix en una via poc amable 
per als veïns de Sant Julià de Vilatorta. Alhora en els 
400m. des del c. Calldetenes fins el c. Centre només es 
pot creuar en 3 punts, fet que augmenta la sensació de 
barrera entre la part sud i nord del municipi. 

La BV-5201 al seu pas pel nucli urbà Sant Julià de 
Vilatorta (av. Nostra Senyora de Montserrat) tot i tenir un 
disseny de travessera li manca una integració total a 
carrer urbà atesa les característiques del àmbit, on el 
trànsit que hi arriba és limita únicament als vehicles amb 
origen o destinació al municipi (no trànsit de pas). Alhora 
amb l’obertura de l’accés des de la C-25 a la BV-5202 
l’accés de vehicles pesants al polígon ha fet que el 
trànsit de pas d’aquesta tipologia de vehicles sigui nulꞏla (només petits camions i furgonetes que descarreguen 
dins del nucli urbà). 

La connexió entre el nucli urbà i el polígon / zona residencial del Puig està garantida 

Recentment s’ha creat un itinerari de vianants/bicicleta que connecta el nucli urbà amb la zona residencial del Puig 
i el Polígon d’activitats de la Quintana. Aquest itinerari enllaça amb l’itinerari ciclable que ja existia fins el pont de la 
C-25 des de el propi polígon. 

 

Hi hagut una millora de l’accessibilitat a peu cap al centre des de la zona nord-oest del municipi 

Les darreres actuacions realitzades han suposat un millora substancial de 
l’accessibilitat a peu cap al centre des de la vessant nord-oest del municipi. Les 
actuacions principals dutes a terme (Av. Jaume Balmes i La Rambleta) han 
suposat un increment de l’accessibilitat en el recorregut cap al centre. Tot i així 
encara manca alguna millora com la cruïlla entre la Rambleta, l’Av. Puig i Cunyer i 
l’Av. Jaume Balmes per a garantir tot el recorregut. 

 

La connectivitat a peu amb els municipis veïns millorarà en el futur atès els itineraris supramunicipals 
previstos 

La connectivitat a peu amb els municipis del voltant Folgueroles i Calldetenes quedarà garantida mitjançant els 
itineraris previstos en el marc del Pla Director per les vies ciclistes interurbanes a la Plana de Vic. Aquests itineraris 
es preveuen: Folgueroles: Traça nova que comunica el municipi de Sant Julià de Vilatorta amb Folgueroles amb 
una longitud aproximada de 1.730 metres i Calldetenes: Traça nova de carril bici protegit que comunica el municipi 
de Calldetenes amb Sant Julià de Vilatorta amb una longitud aproximada de 2.860 metres 

 

La inexistència de passos de vianants és aproximadament d’un 45% i més del 18% dels existents no estan 
ben rebaixats. 

A Sant Julià de Vilatorta existeixen un total de 162 passos de vianants però hi manca un 45%, és a dir, que la 
inexistència de passos és inferior a l’existència; per altra banda, el 17,9% dels passos existents no estan ben 
rebaixats, la majoria dels quals es troben en els eixos secundaris de vianants on les pròpies voreres en alguns 
casos ja no són accessibles. Fer esment que els passos elevats (13) representen el 8,02% dels passos existents al 
municipi. 

 
Figura 22. Existència de passos i classificació segons accessibilitat (Font: elaboració pròpia) 

 

Els passos de vianants elevats es concentren a la xarxa bàsica local i al voltant de les escoles 

Els 13 passos de vianants elevats i les dues cruïlles elevades existents es concentren a les principals vies de la 
xarxa bàsica del municipi, on hi ha el major trànsit de vehicles, Av. Nostra Senyora de Montserrat, Av. Vic, Av. Puig 
i Cunyer i Av, Jaume Balmes. També es concentren en les cruïlles que hi ha al voltant dels centres educatius. 
Aquests passos de vianants milloren la seguretat en el creuament de vianants, així com fan reduir la velocitat de 
circulació dels vehicles que hi circulen. 

 

  
Figura 23. Pas elevat Ramón Llull a la cruïlla 

de l’Avinguda de Puig i Cunyer. 
Figura 24. Pas elevat Av. Jaume Balmes. 
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Figura 25. Passos de vianants elevats existents a Sant Julià de Vilatorta. Font: Elaboració pròpia 

Existeixen diversos itineraris de vianants que permeten donar continuïtat a la trama urbana 

El municipi de Sant Julià de Vilatorta disposa de fins a 3 itineraris diferents que donen continuïtat a diferents eixos 
urbans entre ells, no tots són accessibles al disposar alguns d’ells de trams d’escales per salvar els desnivells. 

L’accessibilitat a peu al municipi presenta dificultat, sobretot a la zona d’urbanitzacions 

Segons les dades recopilades, el municipi no presenta una bona accessibilitat general en la zona d’urbanitzacions 
(sector nord-oest): bàsicament per voreres amb amplades insuficients (alguns elements pals de 
telecomunicacions, llum arbrat,...) i el dèficit de passos de vianants existents (i els que hi ha no són accessibles). 
Tots aquests items dificulten una mobilitat a peu  de forma còmode. Pel que fa a la resta de municipi també hi ha 
certs trams que presenten certa dificultat d’accessibilitat però no d’una forma tant generalitzada. 

L’Ajuntament ha dut a terme diverses actuacions per millorar la mobilitat del municipi. 

L’ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ha dut a terme diverses actuacions per millorar la mobilitat del vianant, és el 
cas de: 

 La pacificació d’alguns carrers del nucli històric (plataforma única). 

 La pacificació de l’Av. Jaume Balmes (Zona 30). 

 La pacificació de l’entorn de la Rambleta, amb la creació de l’itinerari cap a la Font d’en Titus. 

 Algunes cruïlles elevades 

 Nou itinerari de vianants i bicicletes a la Bv-5202 

 

 

 

2.4 El mode bicicleta 
Sant Julià de Vilatorta no disposa d’una xarxa de carrils bicicleta, entenent aquesta com un conjunt de vies ciclistes 
segregades o no de la calçada que discorren per l’interior dels nuclis urbans amb cobertura als principals pols 
atractors de mobilitat. 

2.4.1 Itineraris ciclables dins el nucli urbà 

Actualment, el municipi disposa de dos itineraris específics per a bicicletes: 

Itinerari per a vianants i ciclistes a la carretera BV-5202 entre el nucli de Sant Julià de Vilatorta, el polígon 
industrial la Quintana i la C-25. L’Itinerari millora la connexió a peu del nucli de Sant Julià de Vilatorta amb el barri 
del Puig i el polígon industrial la Quintana, així com també pacifica tot el tram de carretera amb l’execució de 
diferents elements reductors de velocitat, millorant les condicions de convivència del vehicle privat amb ciclistes i 
vianants. L’itinerari consta d’un camí paralꞏlel a la carretera que permeti la circulació tant de vianants i com de 
bicicletes. En un primer tram, entre el nucli urbà i l’accés al barri del Puig hi ha un itinerari a la zona de la cuneta. A 
l’accés al barri del Puig existeix un rotonda per facilitar-ne l’accessibilitat. Entre el polígon la Quintana i la connexió 
amb l’itinerari, executat per la Generalitat anteriorment, és d’ús exclusiu per a vianants i bicicletes. Finalment 
l’itinerari continua en paralꞏlel a la carretera fins el Camí del Casal, on finalitza just abans del pont que supera la C-
25. 

 

Figura 26. Itinerari tram entre el nucli urbà i el 
PAE La Quintana 

Figura 27. Itinerari tram entre el PAE La 
Quintana i la C-25 

Amb data de maig de 2021, s’ha aprovat de forma definitiva el projecte de passera sobre la C-25, per continuar 
l’itinerari fins el camí del Mesquí, i evitar el tram conflictiu de la carretera de Vilalleons que creua l’Eix transversal. 
Aquest projecte permet la continuïtat de l’itinerari dins del Pla Director per les vies ciclistes interurbanes a la Plana 
de Vic. Concretament està inclòs en l’itinerari 30 Santa Eugènia de Berga - Sant Julià de Vilatorta. 

Avinguda Jaume Balmes: Recentment s’ha adequat l’Avinguda Jaume Balmes a zona 30 amb l’objectiu 
d’habilitar un itinerari ciclista que comuniqui el centre històric amb la zona d’escoles del municipi. La idea de 
transformar l’avinguda Jaume Balmes en carrer de zona 30, on al reduir les velocitats dels vehicles que hi circulen 
(màxim a 30 km/h) s’aconsegueix una via oberta a la circulació de vehicles motoritzats en convivència amb 
l’itinerari ciclista; compartint la calçada sense cap restricció d’accés.  

 

 
Figura 28. Zona 30 Av. Jaume Balmes 
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Per altra banda però, el municipi disposa de diferents carrers de convivència, els quals permeten compartir la via 
entre els vianants i els ciclistes, amb preferència pels modes a peu, i d’itineraris i zones verdes (parcs i jardins d’ús 
social) on és permès circular amb bicicleta. Tot i així, al no tenir continuïtat cap a pols importants d’atracció de 
mobilitat, no permeten la seva consideració com a integrants d’una xarxa ciclable municipal. (Veure plànol 08: 
Xarxa ciclable). 
Si bé l’existència d’una xarxa d’itineraris ciclables permet els desplaçaments amb aquest mode de transport de 
forma més segura pels seus usuaris, la resta de la xarxa viària del municipi també pot permetre la cohabitació 
entre bicicletes i vehicles. 

Cal tenir en compte però, que segons els criteris establerts pel “Manual per al disseny de les vies ciclistes de 
Catalunya”, elaborat pel Departament de Polítiques Generals i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, 
“tots aquells pendents longitudinals superiors al 5% no són recomanables, tant perquè les ascensions són 
dificultoses per a la gran majoria de ciclistes com perquè les baixades són perilloses per l’augment de velocitat que 
es pot adquirir”. Tot i així, per tal poder adaptar les xarxes ciclables a l’orografia, permetre salvar obstacles a la via 
o poder accedir a rampes d’accés a passos elevats o inferiors, el manual estableix recomanacions de diferents 
longituds màximes de trams per a cada grau de pendent superior al 5%. 

 

 
Figura 29. Longituds màximes en trams de rampes > 5%. (Font: Manual per al disseny de vies ciclistes de 

Catalunya. DPTOP) 

Tenint en compte els criteris de pendents longitudinals de la xarxa viària i diferenciant aquells carrers que 
permeten una circulació segura amb aquest mode a la resta de la xarxa viària, a continuació es presenta el 
potencial ciclable del municipi. 

 

 
Figura 30. Vies que permeten la circulació en bicicleta al municipi. (Font: Elaboració pròpia) 

Tot i així, l’aparició de la bicicleta elèctrica fa que actualment el pendent no sigui un problema a l’hora de circular 
amb aquest mode de transport. Així doncs, cal preveure mesures per a facilitar i assegurar la convivència de la 
bicicleta i la resta de modes de transport en aquells vials en que no es disposi de xarxa específica per a aquest 
mode. 

És important dotar el municipi d’una bona xarxa d’estacionament per a aquesta tipologia de transport i que alhora 
previngui dels robatoris. 

Segons les dades facilitades per l’Ajuntament a l’actualitat existeixen 7 punts d’estacionaments per a bicicletes, 
amb un total de 57 places, segons es recull a la següent figura: 
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Figura 31. Places d’aparcament per a bicicletes actuals. (Font: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta) 

Segons el “Manual per al disseny de les vies ciclistes de Catalunya”, els aparcaments s’han de localitzar prop del 
destí dels usuaris de la bicicleta. Així, en el cas dels aparcament de llarga duració, es recomana una distància de 
destí d’un màxim de 50-75 metres, i pels de curta durada de no més de 25-30 metres. 

 

 
Figura 32. Localització de l’estacionament de bicicletes i radi de cobertura. (Font: Elaboració pròpia) 

 

 
 

 

2.4.2 Pla Director per les vies ciclistes interurbanes a la Plana de Vic 

L'ús de la bicicleta com a mode de transport urbà i interurbà està guanyant adeptes de forma generalitzada al llarg 
del territori català. La creació d'una taula de mobilitat a la comarca d'Osona dona fe de les necessitats de crear una 
xarxa de carrils bici a la Plana de Vic per tal d'impulsar i fomentar la bicicleta entre els seus habitants. La 
planimetria de la Plana de Vic fa que sigui un territori idoni per a la mobilitat interurbana amb bicicleta. Per això cal 
fer l'estudi i redacció del Pla director per tal de poder establir les bases pels futurs projectes per la construcció de 
carrils bici. Són varis els municipis de la comarca d'Osona que han redactat o han executat ja la construcció de 
carrils bici o vianants. Per això és important disposar del Pla director per a vies ciclistes a la Plana de Vic per tal de 
fer una planificació de manera conjunta. 

Pel que fa al municipi es recullen 4 itineraris que el connecten amb els municipis del voltant i amb el nucli de 
Vilalleons: 

 

  

Figura 33. Itineraris del Pla Director que connecten amb Sant Julià de Vilatorta. Font Consell Comarcal d’Osona 

Dels itineraris planificats, el 25 - Calldetenes -Sant Julià de Vilatorta es considera de prioritat alta la resta tenen 
una prioritat baixa. 

22 - Sant Julià de Vilatorta - Folgueroles 

Traça nova que comunica el municipi de Sant Julià de Vilatorta amb Folgueroles amb una longitud aproximada de 
1.730 metres. Al primer tram, la traça discorre pel municipi de Sant Julià de Vilatorta, on es proposa la creació d’un 
nou tram de xarxa ciclable urbana a l’Avinguda de Puig i Cunyer, adaptada a l'ordenació del municipi. Al segon 
tram, fins arribar a Folgueroles, el nou carril bici protegit es proposa pel marge sud de la carretera N-141d fins 
arribar al Carrer Bru de Sala, on seguirà amb un tractament urbà fins a la rotonda de la Font del Rector. La 
tipologia proposada pel tram de carril bici protegit és una secció de 3,00 metres d’amplada on s’inclou el moviment 
de terres, la pavimentació, el drenatge i la senyalització corresponent. 

 

25 - Calldetenes -Sant Julià de Vilatorta 

Traça nova de carril bici protegit que comunica el municipi de Calldetenes amb Sant Julià de Vilatorta amb una 
longitud aproximada de 2.860 metres. Al primer tram, es proposa que l’itinerari discorri en paralꞏlel al camí existent 
del molí dels Pujols, mitjançant la formació d’una pista bici. El creuament sobre la C-25 es proposa mitjançant una 
nova passarelꞏla elevada. A partir d’aquest punt la traça envolta les parcelꞏles edificades del Romaní i la Vila 
Grossa fins arribar al a carretera N-141d. Al segon tram, el traçat es proposa pel marge nord de la carretera BV-
5201. A la part urbana del tram es preveu que la traça discorri per l'Avinguda de Vic, amb un tractament urbà, 
adaptat a l'ordenació del municipi. La tipologia proposada pels trams de traça nova és una secció de 3,00 metres 
d’amplada on s’inclou el moviment de terres, la pavimentació, el drenatge i la senyalització corresponent. 
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30 – Santa Eugènia de Berga - Sant Julià de Vilatorta 
 

Itinerari que comunica Santa Eugenia de Berga amb el municipi de Sant Julià de Vilatorta amb una longitud 
aproximada de 5.400 metres. Al primer tram, des de Santa Eugenia de Berga fins a la carretera BV-5202, es 
proposa utilitzar la carretera de Saladeures, com a camí compartit amb vehicles. 

Al segon tram, hi ha un carril bici protegit existent que discorre pel marge sud de la carretera BV-5202 fins a Sant 
Julià de Vilartorta. Hi ha un projecte executiu de passera sobre la carretera C-25 (Eix transversal) aprovat 
definitivament amb data de maig 2021. 

 

31 – Sant Julià de Vilatorta - Vilalleons 
 

Traça nova de carril bici protegit que comunica Sant Julià de Vilatorta amb el nucli de Vilalleons amb una longitud 
aproximada de 2.070 metres. La traça es proposa pel marge est de la carretera BV-5202. La tipologia proposada 
pel tram nou és una secció de 3,00 metres d’amplada on s’inclou el moviment de terres, la pavimentació, el 
drenatge i la senyalització corresponent. 

2.4.3 BusBici a SantJulià de Vilatorta i Vilalleons 

Amb data d’abril de 2021 s’ha iniciat el Busbici, és una iniciativa impulsada per l’AFA Bellpuig i AMPA Roser que 
s’emmarca en el projecte de Camí Escolar de Vilatorta i Vilalleons. La iniciativa vol fomentar l’ús de la bici com a 
mitjà per anar a l’escola i desplaçar-se dintre del municipi i compta amb el suport de l'Ajuntament de Sant Julià de 
Vilatorta. 

A l’actualitat es realitza un dia a la setmana, els divendres, els infants que ho vulguin (no hi ha límit d’edat, 
qualsevol alumne pot apuntar-se sempre que domini la bicicleta per si sol, si no és així, o en el cas dels menors de 
5 anys, han d’anar acompanyats d’un adult) a que s’apuntin a una parada de les rutes disponibles els divendres 
pel matí pel trajecte d’anada a l’escola. 

Per coordinar-se entre els voluntaris adults i les famílies que apuntin als 
seus fills i filles al BUSBICI es disposa d’una app gratuïta. Aquesta app 
inclou totes les parades de les diferents rutes i els horaris de recollida a 
cada una d’elles. Només cal que les famílies inscriguin els infants a la 
parada més propera i els acompanyin fins a la mateixa, si ho 
consideren, a l’hora indicada. 

Com que el BUSBICI passa per les dues escoles del municipi, els 
infants porten l’armilla d’un o altre color segons l’escola a la que vagin, 
així els adults acompanyants sabran perfectament quins infants cal 
deixar a cada escola. Els infants que van al Bellpuig porten l’armilla 
vermella, els que vagin al Roser, la porten verda. 

 

Segon les dades publicades més de 50 alumnes i 15 adults pedalen cap a les dues escoles del poble, s’han 
senyalitzats les següents línies: 

 
 

 
Línies BusBici 

 
SJV 1 VILALLEONS – PERER 

 
SJV 2 SET FONTS  

 
SJV 3 PLEUNA - FONT D'EN TITUS 

  

Figura 34. Parades i línies disponibles al BusBici de Sant Julià de Vilatorta. Font Ajuntament 

 
 
 

2.4.4 Rutes BTT existents 

A la comarca hi ha diversos centres de BTT, que ens ofereixen la possibilitat de pedalar per un munt de kilòmetres 
(733 km) organitzats en circuits oberts, assenyalats i ben classificats segons el seu nivell de dificultat. L’entorn 
geogràfic en el que s’ubica el municipi permet realitzar un gran nombre de sortides en bicicleta, principalment en 
BTT aprofitant els camins i corriols existents, que permeten realitzar rutes dins la mateixa comarca. 

En aquest sentit, Osona Tursime que té com a finalitat promocionar el turisme de la comarca d’Osona i assessorar 
els ens locals i les entitats privades dedicades o relacionades amb el sector turístic. Dins de diversos àmbit de 
promoció, fomenta les rutes BTT la comarca mitjançant les diferents rutes recollides pels 3 centres BTT existents 
(Centre BTT Plana de Vic, Centre BTT Sau Collsacabra i el Centre BTT Lluçanès). D’aquestes rutes n´hi ha dues 
que entre al municipi de Sant Julià de Vilatorta que es descriuen a continuació: 

Centre BTT de la Plana de Vic 
Les rutes d’aquest centre, onze en total, transcorren per la plana, vinculant Vic, Manlleu i el territori proper a 
Montseny. El centre BTT Plana de Vic uneix els dos altres centres de la comarca, el centre BTT Vall de Sau 
Collsacabra i el del Lluçanès, creant una àmplia xarxa de rutes per Osona. 

El punt d’acollida és l’Alberg Canonge Collell, situat a Vic, i disposa d’un parc de 10 bicicletes de diferents 
tipologies, cascs homologats i kit mínim de recanvis per a cada bici. El punt també ofereix altres serveis, com el 
punt de rentat de bicicletes, Aparcament per a les bicis i vehicles de motor, taller de reparació, màquines de 
vending, dutxes i WC per als usuaris; així com informació de centre i les rutes de la zona i els seus recursos. 

 

La ruta 6, vermella: Vic-Mon-rodon-Puig l’agulla-
Sant Julià de Vilatorta-Calldetenes-Vic segueix el 
tram inicial de la ruta 5 fins a l’alçada del Gurri Gros, on 
el recorregut continua passant pel castell de Mont-
rodon i voreja el nucli de Taradell, cap el collet de 
Goitallops, fins a arribar al santuari de la Mare de Déu 
de Puiglagulla. La ruta segueix cap a Sant Julià de 
Vilatorta passant pel parc de Les 7 Fonts, i continua 
cap a Calldetenes fins a creuar el nucli de població. El 
tram final ens dirigeix cap a Vic per la zona del pont 
d’en Bruguer, on es pot enllaçar amb un altre centre 
BTT de la comarca, el de Vall de Sau Collsacabra. 

  

Centre BTT Sau Collsacabra 
La Vall de Sau Collsacabra disposa de 17 rutes amb un total de més de 250 quilòmetres senyalitzats. Els tipus de 
rutes que es poden trobar són: 6 rutes verdes, 4 rutes blaves, 3 rutes vermelles i 4 rutes negres. 

La ruta 16, vermella: Vic-Mon-rodon-Puig l’agulla-Sant Julià 
 

Ruta que aprofita el GR, d’anada i tornada pel mateix lloc, i que ens permet aprofitar una petita serra boscosa molt 
discreta tècnicament. 
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2.4.5 Diagnosi de la mobilitat en bicicleta 

Sant Julià de Vilatorta disposa d’un itinerari per a vianants i bicicletes que connecta el nucli urbà fins 
l’accés del Camí del Casal 

L’Itinerari millora la connexió a peu del nucli de Sant Julià de Vilatorta amb el barri del Puig i el polígon industrial la 
Quintana, així com també pacifica tot el tram de carretera amb l’execució de diferents elements reductors de 
velocitat, millorant les condicions de convivència del vehicle privat amb ciclistes i vianants. L’itinerari consta d’un 
camí paralꞏlel a la carretera que permeti la circulació tant de vianants i com de bicicletes. En un primer tram, entre 
el nucli urbà i l’accés al barri del Puig hi ha un itinerari a la zona de la cuneta. A l’accés al barri del Puig existeix un 
rotonda per facilitar-ne l’accessibilitat. Entre el polígon la Quintana i la connexió amb l’itinerari, executat per la 
Generalitat anteriorment, és d’ús exclusiu per a vianants i bicicletes. Finalment l’itinerari continua en paralꞏlel a la 
carretera fins el Camí del Casal, on finalitza just abans del pont que supera la C-25. 

Existeix un itinerari pacificat que connecta el centre amb la Font d’en Titus 

 

Recentment s’ha adequat l’Avinguda Jaume Balmes a 
zona 30 amb l’objectiu d’habilitar un itinerari ciclista que 
comuniqui el centre històric amb el sector urbà de la Font 
d’en Titus. La idea de transformar l’avinguda Jaume 
Balmes en carrer de zona 30, on al reduir les velocitats 
dels vehicles que hi circulen (màxim a 30 km/h) 
s’aconsegueix una via oberta a la circulació de vehicles 
motoritzats en convivència amb l’itinerari ciclista; 
compartint la calçada sense cap restricció d’accés. 

El Consell Comarcal d’Osona redacta el Pla director per les vies ciclistes interurbanes a la Plana de Vic 

 

L'ús de la bicicleta com a mode de transport urbà i interurbà està 
guanyant adeptes de forma generalitzada al llarg del territori català. La 
creació d'una taula de mobilitat a la comarca d'Osona dona fe de les 
necessitats de crear una xarxa de carrils bici a la Plana de Vic per tal 
d'impulsar i fomentar la bicicleta entre els seus habitants. La 
planimetria de la Plana de Vic fa que sigui un territori idoni per a la 
mobilitat interurbana amb bicicleta.  

Per això es va proposar la redacció del Pla director per tal de poder 
establir les bases pels futurs projectes per la construcció de carrils bici. 
Són varis els municipis de la comarca d'Osona que han redactat o han 
executat ja la construcció de carrils bici o vianants. Per això és 
important disposar del Pla director per a vies ciclistes a la Plana de Vic 
per tal de fer una planificació de manera conjunta. 

Pel que fa al municipi es recullen 4 itineraris que el connecten amb els 
municipis del voltant i amb el nucli de Vilalleons: 

o 22 - Sant Julià de Vilatorta – Folgueroles 

o 25 - Calldetenes -Sant Julià de Vilatorta 

o 30 – Santa Eugènia de Berga - Sant Julià de Vilatorta 

o 31 – Sant Julià de Vilatorta - Vilalleons 

 

 

 

S’ha posat en funcionament el BusBici de Sant Julià de Vilatorta 

El Busbici és una iniciativa impulsada per l’AFA Bellpuig i AMPA Roser que s’emmarca en el projecte de Camí 
Escolar de Vilatorta i Vilalleons. Els infants que van al Bellpuig porten l’armilla vermella, els que vagin al Roser, la 
porten verda. 

A l’actualitat es realitza un dia a la setmana, els divendres, els infants que ho vulguin  es poden apuntar, mitjançant 
un app, a una parada de les rutes disponibles els divendres pel matí pel trajecte d’anada a l’escola. Pel que fa a 
les rutes existeixen 3 amb diverses parades a cada ruta. 

 

 

Línies BusBici 
 

SJV 1 VILALLEONS – PERER 
 

SJV 2 SET FONTS  
 

SJV 3 PLEUNA - FONT D'EN TITUS 
 

Cal completar la dotació d’aparcaments per a la bicicleta en els principals equipaments. 

Segons les dades facilitades per l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta a 
l’actualitat existeixen 7  punts d’aparcament per a bicicletes amb un total de 57 
places. El grau de cobertura ha augmentat permeten una millor accessibilitat 
als diferents punts del municipi. Tot i així, cal augmentar-ne la dotació per a 
completar el desplegament a diversos serveis, equipaments i zones lúdiques 
del municipi. 

El desenvolupament dels diferents sectors del POUM farà incrementar la 
dotació de places d’aparcament per a bicicletes en cadascun dels usos 
previstos. 

 

Accés a diverses rutes ciclables d’àmbit supramunicipal 

L’entorn en el que s’ubica el municipi formant part de l’Espai natural Guilleries-Savassona i zones muntanyoses, fa 
que pel municipi discorrin diferents itineraris i senders i 2 recorreguts senyalitzats de les rutes BTT de la comarca. 

Dins de l’espai natural s’identifiquen un total de 20 itineraris senyalitzats, dels quals 5 estan dins del terme 
municipal. Alhora des dels 3 centres BTT de la comarca (Centre BTT Plana de Vic, Centre BTT Sau Collsacabra i 
el Centre BTT Lluçanès) es senyalitzen diversos itineraris, dos dels quals entren dins el terme municipal 

D’altra banda, el pas de la carretera BV-5021 pel terme municipal fa que aquesta via s’utilitzi com a pas per a 
diferents rutes ciclables per carretera. 



 Estudi de mobilitat urbana sostenible de Sant Julià de Vilatorta 

32 

2.5 El mode transport públic 

2.5.1 Transport ferroviari 

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.  

 

 
Figura 35. Esquema de serveis de la Línia R3.  

La línia R3 forma part de Rodalies de Catalunya en el seu servei de rodalia de Barcelona i és operada per Renfe. 
Es va crear el 1989 com a línia C3 del nucli de Rodalies de Barcelona de RENFE amb el recorregut l'Hospitalet-
Vic. Per tant, la línia R3, tot i ser considerada única en realitat té dos trams clarament diferenciats: entre Barcelona 
i Vic actua com a tren de Rodalies mentre que el tram entre Vic i Puigcerdà es pot considerar més un 
perllongament de la línia de tipus tren Regional. La línia R3 sencera fa 161 km i és radial des de Barcelona fins als 
Pirineus per l'eix del Congost i el Ter. En el tram la Garriga-Vic hi circulen 28 trens Dll-Dv i 25 trens Ds-Dg. 

2.5.2 Transport públic per carretera 

Sant Julià de Vilatorta compta amb una oferta de transport públic formada per una línia de transport per carretera 
interurbana, en concessió amb l’empresa J. Comasòlivas des del 5 de juliol de 1987. La línia serveix quatre 
municipis: Vic, Calldetenes, Folgueroles i Sant Julià de Vilatorta. L’horari de funcionament és de 7.20h a 20.53h. 

 

 
Figura 36. Recorregut de la línia Vic, Calldetenes, Folgueroles i Sant Julià de Vilatorta. Font. Elaboració pròpia 

 
 

 

 

Figura 37.  Horaris per sentit de la línia Vic, Calldetenes, Folgueroles i Sant Julià de Vilatorta. Font: Web J. 
Comasòlivas 

En funció del dia de la setmana i de l’època de l’any el nombre d’expedicions varien, de manera que de dilluns a 
divendres, en període lectiu, la línia ofereix 10 expedicions en sentit Vic (6 els dissabtes -5 matí i una vespre-) i 9 
expedicions en sentit Sant Julià de Vilatorta (6 els dissabtes -5 matí i una vespre-). D’aquestes expedicions n’hi ha 
3 que per canvi de recorregut no fan parada a la Font d’en Titus i van directes a la parada de la Plaça Catalunya. 
Mentre els diumenges i festius no hi ha servei. 

En el període no lectiu s’eliminen les expedicions de les 7.30h i 18.30h, deixant el servei entre setmana en 8 
expedicions sentit Vic i 8 expedicions sentit Sant Julià de Vilatorta. 

Per completar el servei de la línia de Vic, Calldetenes, Folgueroles i Sant Julià de Vilatorta, els dissabtes hi ha 1 
expedició anada i una expedició de tornada de la línia de Vilanova-Sau que té parada al municipi de Sant Julià de 
Vilatorta, tal i com és recull a la següent figura: 

 
Figura 38. Horaris per sentit de la línia Vic-Sau. Font: Web J. Comasòlivas 

Tal i com es recull en les següents taules, i en funció del període de l’any, podem calcular els km diaris recorreguts 
per a cada període: 

Línia Vic, Calldetenes, Folgueroles i Sant Julià de Vilatorta Km recorregut Núm. 
Exp. Km/dia 

Sentit Vic 7,6 10 76 

Sentit Sant Julià de Vilatorta 9,3 9 83,7 

Km totals/dia   159,7 
Taula 5. Caracterització de la línia Vic, Calldetenes, Folgueroles i Sant Julià de Vilatorta període lectiu i sentit. (Font: 

Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades a la web de J.Comasòlivas) 
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Línia Vic, Calldetenes, Folgueroles i Sant Julià de Vilatorta Km recorregut Núm. 
Exp. Km/dia 

Sentit Vic 7,6 9 68,4 

Sentit Sant Julià de Vilatorta 9,3 8 74,4 

Km totals/dia   142,8 
Figura 39. Caracterització de la línia Vic, Calldetenes, Folgueroles i Sant Julià de Vilatorta període NO lectiu i 

sentit. (Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades a la web de J.Comasòlivas) 

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

 

- Model: 1 autobús MAN amb capacitat per a 35 passatgers. 

 

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

 

- Any de matriculació: desembre de 2019 (Euro VI). 

 

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

 
Tot i així, el servei de bus, de la mateixa manera que el de la resta de la comarca, forma part del sistema tarifari 
integrat d’ATM, en el qual en formen part 296 municipis, dividits en 6 corones i en diferents sectors tarifaris. Sant 
Julià de Vilatorta forma part de la zona tarifaria 6 i del sector F, juntament amb els municipis d’Oristà, Muntanyola, 
Sant Bartomeu del Grau. Gurb, Santa Eulàlia de Riuprimer, Vic, Calldetenes, Folgueroles, Les Masies de Roda, 
Tavèrnoles, Vilanova de Sau i Sant Sadurní d’Osormort. 

 
Figura 40. Zonificació del Sistema Tarifari Integrat. Font Web de l’ATM 

El sistema tarifari integrat permet utilitzar diferents mitjans de transport (metro, autobusos urbans, metropolitans i 
interurbans, tramvia, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i Rodalies de Catalunya) necessaris per fer un 
desplaçament amb un únic abonament de transport, i alhora, permet utilitzar quatre mitjans de transport diferents i 
fer tres transbordaments dins de la limitació temporal i espacial establerta per al nombre de zones de la targeta 
que s'utilitzi. D'aquesta manera, els transbordaments no queden penalitzats. 

Les targetes de transport s’han d’adquirir d’acord amb el nombre de zones per les quals es transita durant el 
trajecte a realitzar, amb un màxim de 6 zones. Tot i així, el recorregut de la línia Vic, Calldetenes, Folgueroles i 
Sant Julià de Vilatorta discorre en tot moment dins d’una única zona tarifaria, la 6. 

Es disposa de diferents targetes d’abonament: T-dia (títol unipersonal amb nombre de viatges ilꞏlimitats durant 
24h), T casual (títol unipersonal de 10 viatges), T usual (títol personal amb nombre de viatges ilꞏlimitats en 30 dies 
consecutius), T-familiar (títol multipersonal de 8 viatges en 30 dies consecutius), T-grup (títol multipersonal de 70 
viatges en 30 dies), T-jove (Títol personal per a joves menors de 25 anys, amb un nombre de viatges ilꞏlimitats en 
90 dies consecutius) que permeten fins a tres transbordaments en un mateix viatge. 

A més, hi ha unes tarificacions socials, de les diferents modalitats per a persones en situació d’atur, famílies 
nombroses (règim general i especial) i famílies monoparentals. També existeixen targetes com la T-16 (títol de 
transport gratuït per a nen de 4-16anys dins de la zona on resideixen) i la T-Verda (títol de transport gratuït durant 
un període de tres anys destinat a les persones empadronades a l’àmbit de l’ATM que acreditin el desballestament 
recent d’un vehicle contaminant i que es comprometin a no adquirir-ne cap altre durant el període de vigència de la 
targeta). 

Amb la voluntat de fomentar la mobilitat de les persones grans i de les persones amb diversitat funcional, 
l’Ajuntament continua facilitant l’accés al transport públic amb descomptes a la T-casual per viatjar fins a Vic. Per 
als majors de 65 anys i per les persones que tinguin reconeguda una discapacitat superior al 33%, tenen una 
bonificació amb la targeta T-Casual d’una zona. Si té un cost 11,35 € pel públic general, a l'Ajuntament la poden 
recollir per un cost de 5 € els qui formin part d’aquests colꞏlectius. Cada persona podrà recollir com a màxim dues 
T-Casual bonificades al mes. 

Dins del terme municipal hi ha ubicades 3 parades. Totes elles disposen de marquesina. És important determinar 
si les parades de bus són accessibles per tal d’assegurar que tots els habitants puguin accedir-hi, 
independentment de la seva condició. 

L’accessibilitat bé condicionada per una banda per les característiques del vehicle que realitza el recorregut de la 
línia, i per l’altra banda, per les característiques físiques del punts de parada, és a dir, on està situada. 

Per tal de caracteritzar les parades i el seu entorn s’ha classificat les parades en funció de: 

o Parada situada en el mateix carril de circulació 

o Embarcament/ desembarcament directament a vorera (diferenciant si ho fan en un tram recte o en 
corba). 

o Embarcament/ desembarcament a plataforma prefabricada. 

o Parada situada fora del carril de circulació. 

o Apartador exclusiu per a la parada. 

o Parada situada a un lateral amb aparcaments, ja siguin en fila o en semi bateria. 

Segons aquesta classificació, les tres parades paren en el mateix carril de circulació, totes elles estan equipades 
amb marquesina. Cap d’elles disposa d’una plataforma d’embarcament i es fa directament a vorera. 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: 

o Plaça Catalunya: 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.  

o Font d’en Titus: aquesta parada està ubicada Av. Vic, al límit del terme municipal. S’hi pot 
accedir amb bones condicions de seguretat atès que existeix una cruïlla elevada amb passos 
de vianants accessibles que permeten arribar a la parada des de totes les voreres existents. 
Pel que fa l’accessibilitat per a les PMRs, la parada no és accessible per la presència de dos 
graons. 

o C.de Sant Ponç: 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 elevat 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. 

Les Directrius per a la redacció dels EM estableixen que l’accessibilitat s’avaluï considerant només l’amplada total 
de les voreres on s’ubica la parada. Tot i així, la ubicació de diferents elements urbans, fins tot la mateixa parada, 
poden dificultar la pujada i la baixada dels usuaris del transport públic i inclús l’apropament i sortida dels vehicle a 



 Estudi de mobilitat urbana sostenible de Sant Julià de Vilatorta 

34 

l’àrea reservada per a la pròpia parada. Així doncs, el PMUS ha considerat avaluar l’accessibilitat de les parades 
incloent la presència d’aquests elements urbans descrits anteriorment. 

La parada de la Plaça Catalunya, tot i ser accessible, 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. 

 

 
Figura 41. Accessibilitat de les parades de bus al municipi. (Font: Elaboració pròpia) 

Un dels índex per valorar i analitzar la influència que representa el transport públic en els municipis és el grau de 
cobertura o radi d’influència. (Veure plànol 11: Cobertura territorial dels serveis de transport públic) 

Segons el Decret de Mobilitat Generada 344/2006, es considera que les parades s’han de situar de manera que la 
distància màxima d’accés sigui inferior a 750 metres, el que equival a 11 minuts caminant (considerant que un 
vianant estàndard avança 1,16 m/s). Per tal d’analitzar un radi de cobertura més pròxim, s’ha avaluat el grau de 
cobertura en un radi màxim de 450 metres, equivalent a 6,5 minuts caminant, pels serveis de transport públic per 
carretera. Dins el terme municipal de Sant Julià de Vilatorta, la possibilitat d’utilitzar el bus com a bus urbà fa que 
s’analitza el grau de cobertura a un radi de 300 metres (4,3 min caminant). 

La xarxa viària de Sant Julià de Vilatorta i la distribució de les parades del bus urbà fa que tota la població estigui 
coberta per una de les 3 parades.  

Si bé la majoria de població té una parada a menys de 300 metres, la resta també es pot considerar coberta, 
excepte el Polígon d’Activitats Econòmiques de la Quintana. Tot i això, dir que la zona urbana hi ha una franja que 
les distàncies superen per poc els 500m. 

. 

Figura 42. Cobertura de les parades del bus al seu pas per Sant Julià de Vilatorta. (Font: Elaboració pròpia) 

Demanda de transport per carretera 
Segons les dades subministrades per l’operadora de transport públic, l’any 2019 (darrer any amb dades pre-covid) 
la demanda total anual de la línia Vic – Sant Julià de Vilatorta és de 49.728 viatgers, repartits en: 

 

 Vic-Calldetenes representa el 5% del total amb 2.486 
usuaris. 

 Vic-Folgueroles representa el 45% amb 22.378 usuaris. 

 Vic-Sant Julià representa el 50% del total amb 24.864 
usuaris. 

o Les dades corresponents a l’any 2020, van 
ser de 31.991 usuaris. El que suposa 
aproximadament un 65% dels usuaris 
habituals de la mateixa línia 

 
Figura 43. Demanda del transport públic per carretera de la línia Vic-Folgueroles-Sant Julià de Vilatorta. 

(Font:Comasòlivas) 
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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. 

Pel que fa a la distribució de la demanda de la línia, segons els mesos de l’any, tenim les següents dades: 
Mesos 2019 Sant Julià Vilatorta Folgueroles Calldetenes

Gener 4.502 2.251 2.026 225
Febrer 4.402 2.201 1.981 220
Març 5.105 2.553 2.297 255
Abril 4.293 2.147 1.932 215
Maig 4.853 2.427 2.184 243
Juny 3.848 1.924 1.732 192
Juliol 3.295 1.648 1.483 165
Agost 2.473 1.237 1.113 124
Setembre 3.929 1.965 1.768 196
Octubre 4.821 2.411 2.169 241
Novembre 4.650 2.325 2.093 233
Desembre 3.557 1.779 1.601 178

49.728 24.864 22.378 2.486  
Taula 6. Demanda per mesos segons origen/destí dels viatgers de l’any 2019. (Font: Comasòlivas) 

 
Figura 44. Viatgers per mesos amb origen/destí Sant Julià de Vilatorta 2019. (Font: Comasòlivas) 

Pel que fa a la demanda de viatgers per mesos, amb origen/destí Sant Julià de Vilatorta, la mitjana mensual és de 
2.072 viatgers, essent els mesos d’estiu i de desembre, on la demanda es redueix (període no lectiu). Sobretot 
durant el mes d’agost que el nombre de viatgers disminueix aproximadament un 40% (1.237 viatgers). La major 
demanda de viatgers es produeix durant el mesos de març (2.553 viatgers), maig (2.427 viatgers) i octubre (2.411 
viatgers). 

 

Pel que fa a la demanada diària la mitjana d’usuaris/dia de la línia es de 235 viatgers, en dia laborable, i 91 
viatgers en dissabte. La mitjana de viatgers amb origen o destí Sant Julià de Vilatorta és de 118 usuaris/dia 
laborable i 46 en dissabte, la seva distribució per dies de la setmana es resumeix a la següent figura: 

 

 
Taula 7. Distribució d’usuaris en funció del dia de la setmana i origen/destí. (Font: Comasòlivas) 

 
Figura 45. Distribució d’usuaris de Sant Julià de Vilatorta en funció del dia de la setmana. (Font: 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. 

Tenint en compte aquest nombre d’usuaris, l’ocupació mitjana de les expedicions d’aquesta línia és del 30%. 

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. 



 Estudi de mobilitat urbana sostenible de Sant Julià de Vilatorta 

36 

2.5.3 Intermodalitat 

L’intercanvi modal és la possibilitat d’utilitzar dos o més mitjans de transport per completar un mateix trajecte o 
recorregut. Per tal que aquest intercanvi sigui possible, cal que la distància a recórrer a peu entre les dues 
modalitats de transport i el temps d’espera per a realitzar-lo sigui l’adequat. Es considera que un intercanvi modal 
és apropiat quan el temps de canviar de mode de transport i el temps d’espera no superen els 15 minuts i no és 
inferior al temps de desplaçament a peu entre els dos modes de transport escollits per fer l’intercanvi modal. 
També cal considerar que la distància a recórrer a peu entre els dos modes sigui d’aproximadament uns 200 
metres. 

Per les característiques del recorregut del bus Vic, Calldetenes, Folgueroles i Sant Julià de Vilatorta es compta 
amb la possibilitat de fer intercanvi modal entre el tren i el bus i entre el bus i el tren. 

La possibilitat de tenir un intercanvi modal apropiat entre diferents modes està directament relacionat amb el 
nombre d’expedicions i amb la distribució horària d’aquests. De manera que com més elevada sigui la freqüència 
d’ambdós modes i més ben repartits al llarg de la jornada estiguin els serveis, major probabilitat d’obtenir un 
intercanvi modal adequat.  

Com ja s’ha exposat, el nombre d’expedicions diàries de dilluns a divendres feiners del bus Vic, Calldetenes, 
Folgueroles i Sant Julià de Vilatorta és de 10. Per altra banda el nombre d’expedicions que arriben a Vic és molt 
més elevat (23 sentit Vic i 22 sentit Barcelona, d’aquestes 14 continuen fins a Ripoll i 13 venen des de Ripoll). Així 
doncs, l’anàlisi de l’intermodalitat donarà valors molt diferents en funció de si s’avalua sobre el nombre 
d’expedicions de bus o el nombre d’expedicions de tren. 

No s’avalua l’intercanvi modal entre el vehicle privat i el bus i el tren, doncs en aquests casos, l’usuari ja es 
desplaça fins a les parades o estacions quan creu necessari. Sí que és necessari avaluar l’intercanvi modal entre 
els dos modes de transport públic (bus i tren), doncs l’usuari resta a expenses dels horaris d’arribada i de sortida 
de cada un dels modes per a realitzar l’intercanvi modal. 

A continuació s’avalua el grau d’intermodalitat que ofereixen els serveis de tren de les estacions compreses entre 
l’Hospitalet de Llobregat i Vic amb el bus Vic, Calldetenes, Folgueroles i Sant Julià de Vilatorta. Alhora s’analitza 
l’intercanvi bus-tren sentit Ripoll 

 

 

Matí (05:00 A 12:00) Expedicions bus apropiades Total apropiades Total serveis % % Total apropiades
Temps d'espera entre 2-10 minuts 1 33,33

Temps d'espera entre 10-15 minuts 0,00
Temps d'espera inferiors a 2 minuts o 

superiors a 15 minuts 2 2 66,67 66,67

Tarda (12:00 A 20:00) Expedicions bus apropiades Total apropiades Total serveis % % Total apropiades
Temps d'espera entre 2-10 minuts 0,00
Temps d'espera entre 10-15 minuts 0,00

Temps d'espera inferiors a 2 minuts o 
superiors a 15 minuts 5 5 100,00 100,00

Vespre (20:00 A 00:00) Expedicions bus apropiades Total apropiades Total serveis % % Total apropiades
Temps d'espera entre 2-10 minuts 0,00
Temps d'espera entre 10-15 minuts 1 100,00

Temps d'espera inferiors a 2 minuts o 
superiors a 15 minuts 0,00 0,00
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Matí (05:00 A 12:00) Expedicions bus apropiades Total apropiades Total serveis % % Total apropiades
Temps d'espera entre 2-10 minuts 0,00
Temps d'espera entre 10-15 minuts 0,00
Temps d'espera inferiors a 2 minuts o 
superiors a 15 minuts 1 1 100,00 100

Tarda (12:00 A 20:00) Expedicions bus apropiades Total apropiades Total serveis % % Total apropiades
Temps d'espera entre 2-10 minuts 20,00
Temps d'espera entre 10-15 minuts 1 0,00
Temps d'espera inferiors a 2 minuts o 
superiors a 15 minuts 4 4 80,00 80,00

Vespre (20:00 A 00:00) Expedicions bus apropiades Total apropiades Total serveis % % Total apropiades
Temps d'espera entre 2-10 minuts 0,00
Temps d'espera entre 10-15 minuts 0,00
Temps d'espera inferiors a 2 minuts o 
superiors a 15 minuts 1 1 100,00 100,00
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Figura 46. Anàlisi d’intermodalitat tren Hospitalet-Ripoll – bus línia Vic -Folgueroles-Sant Julià de Vilatorta. (Font: 

Elaboració pròpia) 

Al llarg el dia, de les 9 expedicions del bus (sentit Sant Julià de Vilatorta) que donen servei al nucli urbà, 2 
permeten realitzar un bon intercanvi modal amb les expedicions del tren provinents dels diferents municipis 
compresos entre l’Hospitalet de Llobregat i Vic. Les 7 restants s’han considerat no adequades per tenir el mateix 
horari (0 min per poder fer l’intercanvi, és possible que també es pugui arribar a fer) o tenen un temps d’espera 
excessiu) 

Cal tenir en compte, però, que de les 23 expedicions diàries provinents de l’Hospitalet només 9 poden fer 
intermodalitat (39,13%) i adequada 2 (8,70%). 

Pel que fa al bus sentit Vic, 1 permet realitzar un bon intercanvi modal amb les expedicions del tren que surten de 
Vic en sentit Ripoll. Les 6 restants s’han considerat no adequades per tenir el mateix horari (0 min per poder fer 
l’intercanvi, és possible que també es pugui arribar a fer) o tenen un temps d’espera excessiu) 

Cal tenir en compte, però, que de les 14 expedicions diàries sentit Ripoll només 7 poden fer intermodalitat (50%) i 
adequada 1 (10%). 

A continuació s’avalua el grau d’intermodalitat que ofereixen els serveis de tren de les estacions compreses entre 
Ripoll i Vic amb el bus Vic, Calldetenes, Folgueroles i Sant Julià de Vilatorta. Alhora s’analitza l’intercanvi bus-tren 
sentit L’Hospitalet de Llobregat 
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Matí (05:00 A 12:00) Expedicions bus apropiades Total apropiades Total serveis % % Total apropiades
Temps d'espera entre 4-10 minuts 0,00
Temps d'espera entre 10-15 minuts 0,00

Temps d'espera inferiors a 2 minuts o 
superiors a 15 minuts 1 1 100,00 100

Tarda (12:00 A 20:00) Expedicions bus apropiades Total apropiades Total serveis % % Total apropiades
Temps d'espera entre 4-10 minuts 20,00
Temps d'espera entre 10-15 minuts 1 0,00

Temps d'espera inferiors a 2 minuts o 
superiors a 15 minuts 4 4 80,00 80,00

Vespre (20:00 A 00:00) Expedicions bus apropiades Total apropiades Total serveis % % Total apropiades
Temps d'espera entre 4-10 minuts 0,00
Temps d'espera entre 10-15 minuts 0,00

Temps d'espera inferiors a 2 minuts o 
superiors a 15 minuts 1 1 100,00 100,00
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Matí (05:00 A 12:00) Expedicions bus apropiades Total apropiades Total serveis % % Total apropiades
Temps d'espera entre 2-10 minuts 1 33,33

Temps d'espera entre 10-15 minuts 1 33,33
Temps d'espera inferiors a 2 minuts o 
superiors a 15 minuts 1 1 33,33 33,33

Tarda (12:00 A 20:00) Expedicions bus apropiades Total apropiades Total serveis % % Total apropiades
Temps d'espera entre 2-10 minuts 1 16,67
Temps d'espera entre 10-15 minuts 1 16,67
Temps d'espera inferiors a 2 minuts o 
superiors a 15 minuts 4 4 66,67 66,67

Vespre (20:00 A 00:00) Expedicions bus apropiades Total apropiades Total serveis % % Total apropiades
Temps d'espera entre 2-10 minuts 0,00
Temps d'espera entre 10-15 minuts 0,00
Temps d'espera inferiors a 2 minuts o 
superiors a 15 minuts 1 1 100,00 100,00
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Figura 1. Anàlisi d’intermodalitat tren Ripoll-Hospitalet – bus línia Vic -Folgueroles-Sant Julià de Vilatorta. (Font: 

Elaboració pròpia) 

Al llarg el dia, de les 10 expedicions del bus (sentit Vic) que donen servei al nucli urbà, 4 permeten realitzar un bon 
intercanvi modal amb les expedicions del tren provinents dels diferents municipis compresos entre l’Hospitalet de 
Llobregat i Vic. Les 6 restants s’han considerat no adequades per tenir el mateix horari (0 min per poder fer 
l’intercanvi, és possible que també es pugui arribar a fer) o tenen un temps d’espera excessiu) 

Cal tenir en compte, però, que de les 22 expedicions diàries provinents de Vic només 10 poden fer intermodalitat 
(45,45%) i adequada 4 (18,18%). 

Pel que fa al bus sentit Sant Julià de Vilatorta, 1 permet realitzar un bon intercanvi modal amb les expedicions del 
tren que surten de Ripoll sentit Vic. Les 6 restants s’han considerat no adequades per tenir el mateix horari (0 min 
per poder fer l’intercanvi, és possible que també es pugui arribar a fer) o tenen un temps d’espera excessiu) 

Cal tenir en compte, però, que de les 13 expedicions diàries sentit Ripoll només 7 poden fer intermodalitat 
(53,85%) i adequada 1 (7,70%). 

 

 

 

2.5.4 Taxi 

Al municipi hi ha un punt de parada per a taxis, al C. de Núria, a prop del centre, tal i com és recull a la següent 
figura: 

 
Figura 2. Localització del punt de parada del servei de taxi. (Font: Elaboració pròpia) 

A la web municipal s’ofereix el contacte telefònic dels serveis de taxi del municipi. 
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2.5.5 Diagnosi de la mobilitat en transport públic 

El transport públic de referència intermunicipal del municipi és la línia Vic-Calldetenes-Folgueroles-Sant 
Julià de Vilatorta 

Sant Julià de Vilatorta compta amb una oferta de transport públic formada per una línia de transport per carretera 
interurbana, en concessió amb l’empresa J. Comasòlivas des del 5 de juliol de 1987. La línia serveix quatre 
municipis: Vic, Calldetenes, Folgueroles i Sant Julià de Vilatorta. L’horari de funcionament és de 7.20h a 20.53h.  

El transport colꞏlectiu actual ofereix una bona connexió cap als principals municipis que tenen relació amb Sant 
Julià, especialment amb Vic en dies laborables. Pels desplaçaments intermunicipals també es disposa d’un servei 
de taxi, tot i que aquests darrer cas és de menor utilització. 

El nombre d’expedicions que connecten amb aquests municipis està per damunt de la resta de municipis 
de la comarca amb les mateixes característiques i dimensions 

Sant Julià de Vilatorta compta amb una oferta de transport públic formada per una línia de transport per carretera 
que en funció del dia de la setmana i de l’època de l’any el nombre d’expedicions varien, de manera que de dilluns 
a divendres, en període lectiu, la línia ofereix 10 expedicions en sentit Vic (6 els dissabtes -5 matí i una vespre-) i 9 
expedicions en sentit Sant Julià de Vilatorta (6 els dissabtes -5 matí i una vespre-). D’aquestes expedicions n’hi ha 
3 que per canvi de recorregut no fan parada a la Font d’en Titus i van directes a la parada de la Plaça Catalunya. 
Mentre els diumenges i festius no hi ha servei. 

En el període no lectiu s’eliminen les expedicions de les 7.30h i 18.30h, deixant el servei entre setmana en 8 
expedicions sentit Vic i 8 expedicions sentit Sant Julià de Vilatorta. Per completar el servei de la línia de Vic, 
Calldetenes, Folgueroles i Sant Julià de Vilatorta, els dissabtes hi ha 1 expedició anada i una expedició de tornada 
de la línia de Vilanova-Sau que té parada al municipi de Sant Julià de Vilatorta. 

Si comparem les expedicions interurbanes existents a Osona, la línia de Vic-Calldetenes-Folgueroles-Sant Julià de 
Vilatorta és la que disposa del major nombre d’expedicions per la mida dels municipi servits. 

Tot i així, hi ha franges horàries que queden descobertes, per exemple els dissabtes que hi ha mercat a Vic o 
tornes a les 12:55h o tornes a les 19:00h de la tarda. I els diumenges i festius no hi ha serveis 

No existeix servei de transport públic nocturn a la comarca 

L’oferta de transport públic nocturna a la comarca és nulꞏla i la mobilitat depèn bàsicament dels primers serveis 
tant de ferrocarril com del bus exprés aproximadament a les 6h del matí que poden prestar servei als municipis 
que passen però que després no tenen enllaç amb la resta de municipis de la comarca. Aquest fenomen també 
passa en diumenges on el servei diürn de transport públic és veu molt reduït i també es concentra en l’eix de la c-
17, impossibilitant la mobilitat amb transport públic. 

Més del 90% de la població del municipi està coberta per una parada de transport públic diürn 

Un dels índex per valorar i analitzar la influència que representa el 
transport públic en els municipis és el grau de cobertura o radi 
d’influència. (Veure plànol 11: Cobertura territorial dels serveis de 
transport públic) 

Segons el Decret de Mobilitat Generada 344/2006, es considera que les 
parades s’han de situar de manera que la distància màxima d’accés sigui 
inferior a 750 metres, el que equival a 11 minuts caminant (considerant 
que un vianant estàndard avança 1,16 m/s). Per tal d’analitzar un radi de 
cobertura més pròxim, s’ha avaluat el grau de cobertura en un radi màxim 
de 450 metres, equivalent a 6,5 minuts caminant, pels serveis de 
transport públic per carretera.  

La xarxa viària de Sant Julià de Vilatorta i la distribució de les parades del 
bus urbà fa que hi hagi una bona cobertura en el nucli urbà principal dins 

el terme municipal, exceptuant el Polígon d’Activitats Econòmiques La Quintana, el sector del Puig i el nucli de 
Vilalleons.

Baix grau d’accessibilitat de les parades de transport públic 
Dues de les tres parades compten amb problemes d’accessibilitat i presenten 
diferents aspectes de millora de la seguretat. 

Les Directrius per a la redacció dels EM estableixen que l’accessibilitat s’avaluï 
considerant només l’amplada total de les voreres on s’ubica la parada. Tot i així, 
la ubicació de diferents elements urbans, fins tot la mateixa parada, poden 
dificultar la pujada i la baixada dels usuaris del transport públic i inclús 
l’apropament i sortida dels vehicle a l’àrea reservada per a la pròpia parada. Així 
doncs, el PMUS ha considerat avaluar l’accessibilitat de les parades incloent la 
presència d’aquests elements urbans descrits anteriorment. 

La parada de la Plaça Catalunya, tot i ser accessible, 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. 

Pel que fa a la parada del C.de Sant Ponç 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 elevat 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. 

El grau d’ocupació mitjà de la línia de transport públic és del 30%, essent Sant Julià de Vilatorta el 50% de 
la demanda actual. 

El nombre de places disponibles en el transport colꞏlectiu 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%. 

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 (fet que justifica l’ajust de 
l’oferta existent els dissabtes) 

Baix grau d’intermodalitat del transport públic  

Tren sentit Ripoll: Al llarg el dia, de les 9 expedicions del bus (sentit Sant Julià de Vilatorta) que donen servei al 
nucli urbà, 2 permeten realitzar un bon intercanvi modal amb les expedicions del tren provinents dels diferents 
municipis compresos entre l’Hospitalet de Llobregat i Vic. Les 7 restants s’han considerat no adequades. Cal tenir 
en compte, però, que de les 23 expedicions diàries provinents de l’Hospitalet només 9 poden fer intermodalitat 
(39,13%) i adequada 2 (8,70%). 

Pel que fa al bus sentit Vic, 1 permet realitzar un bon intercanvi modal amb les expedicions del tren que surten de 
Vic en sentit Ripoll. Les 6 restants s’han considerat no adequades. Cal tenir en compte, però, que de les 14 
expedicions diàries sentit Ripoll només 7 poden fer intermodalitat (50%) i adequada 1 (10%). 

Tren sentit Barcelona: Al llarg el dia, de les 10 expedicions del bus (sentit Vic) que donen servei al nucli urbà, 4 
permeten realitzar un bon intercanvi modal amb les expedicions del tren provinents dels diferents municipis 
compresos entre l’Hospitalet de Llobregat i Vic. Les 6 restants s’han considerat no adequades. Cal tenir en 
compte, però, que de les 22 expedicions diàries provinents de Vic només 10 poden fer intermodalitat (45,45%) i 
adequada 4 (18,18%). 

Pel que fa al bus sentit Sant Julià de Vilatorta, 1 permet realitzar un bon intercanvi modal amb les expedicions del 
tren que surten de Ripoll sentit Vic. Les 6 restants s’han considerat no adequades. Cal tenir en compte, però, que 
de les 13 expedicions diàries sentit Ripoll només 7 poden fer intermodalitat (53,85%) i adequada 1 (7,70%). 

Existeix una correcta difusió de l’oferta de transport públic 

La Generalitat de Catalunya i l’ATM publicita l’aplicatiu web i per a dispositius mòbils del cercador de rutes “Mou-
te”, elaborat per la Generalitat de Catalunya. 

A l’àmbit local, a la pàgina web municipal hi ha publicat dels diferents modes de transports públics ofertats al 
municipi i els seus horaris al següent enllaç: https://www.vilatorta.cat/municipi/guia-del-municipi/com-arribar-hi/ 
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També mitjançant la web de l’empresa concessionària: https://autocomasolivas.com/wp-
content/uploads/2019/02/horaris.pdf. 

Alhora, a cada una de les parades de transport públic del municipi hi ha la informació corresponent a cada servei 
en format paper. 

No es disposa de panells d’informació a temps real de l’horari de pas del servei de bus.  

El servei de transport públic forma part del servei tarifari integrat 

Tot el transport públic del municipi forma part del sistema tarifari integrat d’ATM. Aquest sistema divideix el territori 
per corones i per zones tarifaries (Sant Julià de Vilatorta forma part de la zona tarifaria 6 i del sector F, juntament 
amb els municipis d’Oristà, Muntanyola, Sant Bartomeu del Grau. Gurb, Santa Eulàlia de Riuprimer, Vic, 
Calldetenes, Folgueroles, Les Masies de Roda, Tavèrnoles, Vilanova de Sau i Sant Sadurní d’Osormort. 

Les targetes de transport s’han d’adquirir d’acord amb el nombre de zones per les quals es transita durant el 
trajecte a realitzar, amb un màxim de 6 zones. Tot i així, el recorregut de la línia Vic, Calldetenes, Folgueroles i 
Sant Julià de Vilatorta discorre en tot moment dins d’una única zona tarifaria, la 6. 

El sistema tarifari integrat permet utilitzar diferents mitjans de transport (metro, autobusos urbans, metropolitans i 
interurbans, tramvia, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i Rodalies de Catalunya) necessaris per fer un 
desplaçament amb un únic abonament de transport, i alhora, permet utilitzar quatre mitjans de transport diferents i 
fer tres transbordaments dins de la limitació temporal i espacial establerta per al nombre de zones de la targeta 
que s'utilitzi. D'aquesta manera, els transbordaments no queden penalitzats. 

Les targetes de transport s’han d’adquirir d’acord amb el nombre de zones per les quals es transita durant el 
trajecte a realitzar, amb un màxim de 6 zones. 

L'Ajuntament ofereix bonificacions amb la T-Casual pels majors de 65 anys i a les persones amb diversitat 
funcional pel transport públic des de l’any 2018. 

Amb la voluntat de fomentar la mobilitat de les persones grans i de les persones amb diversitat funcional, 
l’Ajuntament  promou l’accés al transport públic amb descomptes a la T-Casual per viatjar fins a Vic. 

Amb la voluntat de fomentar la mobilitat de les persones grans i de les persones amb diversitat funcional, 
l’Ajuntament continua facilitant l’accés al transport públic amb descomptes a la T-casual per viatjar fins a Vic. 
Recordeu que els majors de 65 anys i per les persones que tinguin reconeguda una discapacitat superior al 33%, 
tenen una bonificació amb la targeta T-Casual d’una zona. Si té un cost 11,35 € pel públic general, a l'Ajuntament 
la poden recollir per un cost de 5 € els qui formin part d’aquests colꞏlectius. Cada persona podrà recollir com a 
màxim dues T-Casual bonificades al mes. 

Segons dades de l’any 2018, 70 usuaris van fer ús de 413 targetes T10 bonificades per l’Ajuntament.  
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2.6 El mode vehicle privat motoritzat 

2.6.1 Xarxa Supramunicipal 

La xarxa viària supramunicipal comprèn tota la xarxa viària que vertebra Osona posant en relació el territori interior 
entre si i amb l’exterior. Aquesta xarxa, connecta els diferents nuclis urbans entre si i està constituïda 
majoritàriament per vies interurbanes, de diversa tipologia i funcionalitat, i en alguns casos per una part de la xarxa 
bàsica local dels propis municipis. 

Aquesta xarxa supramunicipal presenta diferencies substancials entre si, en funció de la seva accessibilitat 
territorial o àmbit d’influència, condicionant aspectes diferenciadors de la xarxa  com poden ser el tipus de traçat, la 
velocitat de circulació, la capacitat i la adaptació al medi.  

Podem definir fins a 3 tipus o categories de vies, en funció de l’àmbit d’influència territorial i del grau de cobertura 
que cobreixen: (1) xarxa viària d’alta capacitat, (2) xarxa viària interurbana de primer nivell, i (3) xarxa bàsica local 
urbana dels propis municipis. 

 

 
Figura 3. Xarxa interurbana que connecta el municipi amb la resta del territori que conforma la comarca. (Font: 

Elaboració pròpia) 

Xarxa viària d’alta capacitat: són les vies que connecten un major àmbit territorial des del punt de vista de la 
distancia, on la seva influència i cobertura va molt més enllà de la comarca.  

Són vies de caràcter intercomarcal i interprovincial, com les autovies C-17 i C-25 (coneguda com Eix Transversal) 
totes elles de titularitat de la Generalitat de Catalunya. Per tant, són vies utilitzades tant pel trànsit generat i atret 
pels diferents municipis que conformen la comarca, com per, una part important de vehicles considerats de pas, és 
a dir, amb origen i destinació fora de la mateixa.  

En el municipi de Sant Julià de Vilatorta, la C-25 constitueix aquest tipus de xarxa. Es projecta per Osona en sentit 
W-E (tram Vic-Girona). 

La C-25, uneix Cervera (Segarra) i Riudellots de la Selva (la Selva), comunicant així la plana de Lleida, el Bages, 
Osona, la Selva i el Gironès, amb un recorregut total de 155 km. Va ser inaugurada l’any 1997 i immediatament va 
esdevenir la primera gran infraestructura viària que connectava l’interior de Catalunya sense passar per Barcelona. 

L'Autovia C-17 o Eix del Congost, també coneguda com a Autovia de l'Ametlla, uneix Barcelona i Ripoll. Amb una 
longitud de 95 km, comença al Nus de la Trinitat de Barcelona i acaba a la sortida 89 a prop de Ripoll.  

Aquesta multi-funcionalitat d’usos en quan al tipus de trànsit, condiciona una alta capacitat de les vies en 
contraposició a la resta de la xarxa interurbana. L’autovia C-25, al seu pas per Vic suporta  intensitats molt 
variables arribant als poc menys de 30.000 vehicles entre els enllaços de la B-522 i la C-153. Un cop superat la 
ronda de Vic la intensitat de trànsit disminueix significativament al voltant 17.000 vehicles dia ambdós sentits. 

Les característiques del traçat estan directament relacionades amb el nombre de vehicles que han de suportar i 
amb el tipus de trajecte que realitzen. Són vies que garanteixen una alta capacitat i una velocitat de recorregut el 
més altes possibles. 

o Disposen de carrils amples i fins i tot de més d’un carril per sentit, com és el cas de l’Autopista C-
25. 

o Traçat constituït majoritàriament per rectes i amb radis de curvatura oberts. 

o Prioritat de pas en tot el trajecte (no interseccions). Carrils d’entrada i sortida a la via.  

o Projecció del traçat perifèric evitant el pas per l’interior dels municipis. 

Xarxa viària interurbana de primer nivell: tot i que també connecten territoris fora de la comarca, aquest es 
restringeix a l’àmbit comarcal. Aquest menor abast territorial, condiciona una menor demanda de vehicles i uns 
trajectes més curts; factors que incideixen en les característiques de traçat. 

o Carrils menys amples que la xarxa d’alta capacitat. 

o Traçat adaptat a les característiques orogràfiques del territori, condicionant radis de curvatura 
tancats en alguns casos. No és permès l’avançament en la majoria de trams. 

o Interseccions amb altres vies, que en molts casos es solucionen mitjançant rotondes. 

o La majoria de vies travessen els nuclis urbans al seu pas pels municipis que connecten 
(travessies, amb amplades insuficients en la majoria de casos). 

Corresponen aquesta categoria, la B-520, que pertany a la xarxa  comarcal de la Generalitat, uneix Vic, Santa 
Eugènia de Berga i Taradell per després continuar com a GI-520 a la demarcació de Girona, cap a Viladrau. La 
intensitat que suporta aquesta via, és molt inferior a les anteriors, variant en funció dels municipis i els pols 
generadors d’activitat que travessen. La intensitat es de 7.170 vehicles dia. 

La carretera C-153 Carretera del Coll de Condreu (antiga carretera Vic-Olot) que pertany a la xarxa  comarcal de la 
Generalitat, uneix Folgueroles (Can Pairas) al est del Polígon Industrial les Malloles a fins al límit comarcal Osona - 
la Selva. La seva longitud és de 31,9 km. La intensitat del tram inicial fins a Roda de Ter és de 15.740 vehicles. 

Xarxa viària interurbana de segon nivell: Aquesta xarxa és caracteritza per tenir una funcionalitat territorial 
més local, i està constituïda, per totes aquelles vies que connecten aquells nuclis urbans que no es troben 
connectats a la resta de la xarxa interurbana. Aquesta xarxa és de titularitat de la Diputació de Barcelona.  

Dins el municipi existeixen dues vies locals: la BV-5201 i la BV-5202, Les característiques de traçat d’aquestes 
vies són similars a les vies de primer nivell, supeditades a la capacitat que han de suportar i a les velocitats de 
recorregut que han de circular els vehicles. 
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Les intensitats que suporten aquestes vies majoritàriament són baixes, tenint en compte la seva funcionalitat 
d’accessibilitat a un nucli urbà.  

 
Connectivitat de la xarxa supramunicipal a la comarca  
 

La connectivitat en forma de creu característica a la comarca es projecta per la part central de la Comarca. Els 
eixos viaris principals de la comarca són l'eix de la C-17 que connecta amb Barcelona i Ripoll i l'eix de la C-25 que 
connecta amb Manresa i Girona. L'eix viari amb més intensitat de cotxes és la C-17, principalment entre Manlleu i 
Aiguafreda, en canvi, l'eix de la C-25 destaca per una forta presència de tràfic de mercaderies. 
 

Existeix una bona connectivitat entre els diferents municipis d’Osona que estan a la proximitat d’aquestes 
infraestructures, la resta es connecten de forma radial amb el pol generador/atractor de mobilitat bàsicament a 
l’entorn urbà de Vic. 

Ara be, si analitzem amb més detall les connexions les diferents vies trobem algunes disfuncionalitats, com 
mancances en alguns punt d’accés directe. Al següent plànol amb color groc s’han identificat aquelles punts de 
connexió, on es possible realitzar tots els moviments entre una via i una altra. I amb color vermell, aquells punts, 
on algun dels moviments no són possibles en el mateix node. 

Tal i com es pot observar a la següent figura la connectivitat amb la xarxa supramunicipal del municipi de Sant 
Julià de Vilatorta és bona atès que queda garantida la mobilitat en tots el sentits. 

 

 
Figura 4. Connexions Xarxa interurbana. (Font: Elaboració pròpia) 

 

2.6.2 Xarxa vial d’aproximació. Fora de l’àmbit urbà. 

Les principal infraestructura viària que comuniquen Sant Julià de Vilatorta amb l’exterior és: la C-25, que passa pel 
centre del terme municipal. Aquest eix conforma la comunicació bàsica amb la resta de la comarca. 

Accessos a Sant Julià de Vilatorta 
El municipi de Sant Julià de Vilatorta disposa quatre accessos repartits de forma desigual:  

Podem classificar dos nivells d’accessos els principals (a la xarxa local) o els secundaris (accessos centrals des de 
la Bv-5201 i que no permeten E/S en ambdós sentits de la marxa; o que si ho permeten ho fan mitjançant trama 
urbana veïnal). 

 Accessos principals (2): 

o 2 accessos directes a la C-25 als vessants oest i sud del nucli urbà de Sant Julià de Vilatorta, 
identificats com a 1 i 2. Aquests punts donen accés a la trama urbana en ambdós extrems. 
L’accés 1, tot i està fora del terme municipal és l’accés més directe pel nucli urbà de Sant Julià de 
Vilatorta (Av. Vic). L’accés 2, es va posar en funcionament l’any 2017, i permet l’accés directe al 
Polígon d’activitats econòmiques de la Quintana (sense haver de passar per dins del nucli urbà) i 
al nucli urbà de Vilalleons. 

 Accessos secundaris (2): 

o 1 accés per la vessant nord (identificat com a 3), connectant amb la C-25, a través de la N-141d a 
Folgueroles mitjançant l’Av Puig i Cunyer. 

o 1 accés per la vessant sud-est (identificat com a 4) connectant amb la C-25, a través de la BV-
5201, sortida Sant Sadurní d’Osormort. 

 
Figura 5. Accessos principals i secundaris a Sant Julià de Vilatorta. (Font: Elaboració pròpia) 
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2.6.3 Xarxa de vehicles privats motoritzats d’àmbit municipal 

La xarxa viària que configura el nucli de Sant Julià de Vilatorta s’estructura a partir dels dos accessos principals 
des de la xarxa supramunicipal (C-25). L’estructura es fa a partir de l’eix de la carretera BV-5201 que travessa el 
nucli urbà.  

Pel que fa als sentits de circulació la xarxa de sentit únic (xarxa veïnal i xarxa secundària) es concentra 
bàsicament en el nucli antic i a la urbanització al nord a la frontera amb Folgueroles. En canvi la xarxa principal i la 
major part de carrers en les zones d’urbanitzacions tenen ambdós sentits de circulació degut a les seves seccions 
amples. Aquests carrers, en bona part, no compten amb la senyalització dels carrils de circulació ni de l’espai 
d’aparcament. 

 

 

 

Figura 6. Sentits de circulació al nucli de Sant Julià de Vilatorta. (Font: Elaboració pròpia) 

 

Jerarquització viària 
Es distingeixen dos tipus de categories viàries segons les característiques morfològiques (capacitats), de 
funcionalitat i d’hàbits d’utilització (volums de trànsit): xarxa primària (blau fort) la xarxa secundària (blau fluix). 

Xarxa Primària 
La xarxa viària 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. 

I alguns carrers que permeten l’enllaç entre aquestes vies principals a diferents punts tal i com es recull a la xarxa 
jerarquitzada. 

Xarxa Local/Veïnal 
S’ha definit com la xarxa local sense continuïtat que enllaça les llars i els garatges la resta de xarxes de major 
jerarquia. Fa la funció de capilꞏlaritat que acaba de cobrir tot el territori que no cobreixen les altres xarxes.  

 

 

 

Figura 7. Jerarquització de la xarxa viària a Sant Julià de Vilatorta. (Font: Elaboració pròpia) 

 
 

Desplaçaments amb vehicle motoritzat 

Intensitats de trànsit de la xarxa supramunicipal 
 

A partir dels aforaments facilitats per les diferents administracions publiques s’ha pogut elaborar un plànol 
d’intensitats per trams, a les vies que conformen la xarxa viària supramunicipal.  

o 21 estacions de la Diputació de Barcelona. 

o 3 estacions  del Departament d’Infraestructures. Generalitat. 
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A continuació es mostren els diferents punts aforats segons titularitat de la via. 
Punt Referència Font PQ Estació Carretera PQi PQf IMD % Pesants Pesants

1 EA01270 DIBA 2+690 N-141d 1+400 2+742 4.631 7,05 326
2 EA00489 DIBA 3+845 BV-5201 2+215 7+650 152 8,78 13
3 EA00581 DIBA 0+480 N-141d 0+335 0+650 4.803 5,53 266
4 EA00910 DIBA 9+760 BV-5201 9+445 10+020 356 19,34 69
5 EA00501 DIBA 0+075 BV-5215 0+000 0+600 4.953 11,36 563
6 EA00583 DIBA 3+100 N-141d 2+742 3+415 9.986 8,19 818
7 EA00528 DIBA 2+990 BV-5306 0+340 4+585 6.475 9,87 639
8 EA00585 DIBA 8+000 N-141d 4+659 14+500 741 15,19 113
9 EA01384 DIBA 1+525 BV-5202 1+230 1+975 1.466 21,64 317
10 EA00582 DIBA 1+060 N-141d 0+650 1+400 12.145 7,09 861
11 EA00493 DIBA 14+000 BV-5201 13+200 17+000 43 21,02 9
12 EA01292 DIBA 2+313 N-141dvar 1+786 2+828 6.268 11,83 742
13 EA00494 DIBA 18+145 BV-5201 17+000 22+755 27 16,31 4
14 EA00488 DIBA 0+600 BV-5201 0+000 2+215 6.056 6,61 400
15 EA00553 DIBA 1+000 C-153 0+920 2+245 15.448 3,29 508
16 EA01180 DIBA 2+195 BV-5202 1+975 4+100 542 13,44 73
17 EA00584 DIBA 3+830 N-141d 3+415 4+659 6.434 9,39 604
18 EA00516 DIBA 2+000 BV-5251 0+000 2+630 1.030 12,07 124
19 EA00491 DIBA 10+000 BV-5201z 9+445 10+740 93 3,22 3
20 EA00634 DIBA 9+400 BV-5201 7+650 9+445 407 14,72 60
21 EA00492 DIBA 11+000 BV-5201 10+020 13+200 309 23,46 72

 
Figura 8. Intensitats xarxa de titularitat Diputació de Barcelona. (Font: Elaboració pròpia) 

Punt Referència Font PQ Estació Carretera Població Definició de trams IMD % Pesants Pesants
1 CE251828 GENCAT 182+700 C-25 Folgueroles Osona Gurb N-141d - Calldetenes 28.381 18,02 5.114
2 252000208 GENCAT 2+200 B-520 Vic Osona Vic BV-5305 -Taradell 7.170 5,66 406
3 CE251988 GENCAT 194+100 C-25 Espinelves Calldetenes - Límit provincia 16.745 21,21 3.552

 
Figura 9.  Intensitats xarxa de titularitat Generalitat. (Font: Elaboració pròpia) 

L’Autovia C-25, suporta intensitats superiors als 28.000 vehicles dia ambdós sentits en el tram sentit Manresa i 
disminueix a quasi 17.000 vehicles en sentit Girona. 

La B-520, també forma part de les vies amb una major demanda, amb intensitats al voltant dels 7.000 vehicles dia, 
en el tram entre Calldetenes i Taradell, passant per Santa Eugènia de Berga. 

Dins de les vies que suporten una major demanda també trobem la B-522 i la C-153, que representen les sortides 
nord de la ciutat de Vic amb un trànsit per damunt dels 13.000 vehicles/dia i els 15.000 vehicles/dia, 
respectivament.  

La sortida est de Vic, representada per la N-141d, connecta Vic amb Calldetenes i posteriorment amb la C-25, 
Folgueroles i Sant Julià de Vilatorta. La seva màxima intensitat de trànsit es concentra entre l’enllaç de la B-522 i la 
variant de Calldetenes, amb una intensitat de trànsit per damunt dels 12.000 vehicles/dia. Aquesta variant de 
Calldetenes amb una intensitat de trànsit per damunt dels 6.000 vehicles/dia permet als vehicles de pas (C-25, 
Folgueroles i Sant Julià de Vilatorta) no haver de passar pel mig del nucli urbà de Calldetenes. 

Passat el nucli de Calldetenes les intensitats augmenten fins quasi els 10.000 vehicles fins l’enllaç de la C-25. Un 
cop superat l’enllaç les dues carreteres que connecten amb Folgueroles (N-141d) i amb Sant Julià de Vilatorta 
suporten intensitats de trànsit per damunt dels 6.000 vehicles/dia fins a les connexions amb els nuclis urbans 
respectius. A continuació de la trama urbana principal d’ambdós nuclis les intensitats de trànsit és redueixen molt 
per sota dels 1.000 vehicles/dia. 

Pel que fa al nucli de Sant Julià de Vilatorta, i per tal de caracteritzar millor el comportament del trànsit farem una 
anàlisi específica de les dues entrades principals al municipi, tal i com s’ha identificat a l’apartat de la xarxa 
d’aproximació al municipi. Aquestes vies principals d’accés al nucli urbà són la BV-5201 i la BV-5202. 

 

 

 

 

 

Segons les dades de trànsit dels dos principals 
accessos al municipi de Sant Julià de Vilatorta, el 
principal accés es fa mitjançant la BV-5201 (Av. De 
Vic), amb un 80% del trànsit. Això queda justificat per 
diverses causes com: connexió directe amb la C-25 i 
complerta (sentit Manresa i sentit Girona), connexió 
amb Calldetenes i la seva variant que permet accedir a 
Vic per la vessant est, connexió amb la B-522 (Sant 
Eugènia de Berga, Taradell,...). 

La resta de vehicles (20%) accedeixen per la BV-5202 
que permet un accés directe al Polígon d’Activitats 
Econòmiques de la Quintana, Viallleons i al vessant 
sud del nucli urbà de Sant Julià de Vilatorta. Tot i tenir 
accés directe a la C-25 aquest és en sentit Manresa. 

Figura 10. Distribució dels vehicles dels dos accessos principals xarxa de titularitat Diputació de Barcelona. 
(Font: Elaboració pròpia) 

BV-5201 Av. Vic 
Pel que fa a les dades de trànsit en dia feiner són més elevades (mitjana dia feiner 6.752 vehicles/dia), essent els 
dijous i divendres els dies amb major demanda (6.990 vehicles/dia). Si analitzem les dades del cap de setmana la 
mitjana disminueix un 24% (5.089 vehicles/dia), essent el diumenge el de menor intensitat arribant als 4.893 
vehicles/dia, segons és recull a la següent figura: 

 

 
Figura 11. Dades de trànsit setmana tipus a la carretera BV-5201 de la  xarxa de titularitat Diputació de 

Barcelona. (Font: Elaboració pròpia) 
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Pel que fa el trànsit en funció del sentit de circulació per dia de la setmana es reparteix aproximadament al 50%, tal 
i com mostra la següent figura: 

 
Figura 12. Dades de trànsit setmana tipus a la carretera BV-5201 per sentit de circulació. (Font: Diputació de 

Barcelona) 

BV-5202 des de l’Accés de la C-25 
Pel que fa a les dades de trànsit en dia feiner són més elevades (mitjana dia feiner 1.735 vehicles/dia), essent els 
divendres el dia amb major demanda (1.829 vehicles/dia). Si analitzem les dades del cap de setmana la mitjana 
disminueix un 54% (792 vehicles/dia), essent el diumenge el de menor intensitat arribant als 714 vehicles/dia, 
segons és recull a la següent figura: 

 
 

Figura 13. Dades de trànsit setmana tipus a la carretera BV-5202 de la  xarxa de titularitat Diputació de 
Barcelona. (Font: Elaboració pròpia) 

Pel que fa el trànsit en funció del sentit de circulació per dia de la setmana es reparteix aproximadament al 50%, tal 
i com mostra la següent figura: 

 
D’aquest trànsit aproximadament 600 vehicles dies continuen fins a Vilalleons, la resta utilitzen l’accés/sortida de la 
C-25 sentit Manresa, 

Distribució horària del trànsit 
A partir dels aforaments automàtics s’ha calculat la distribució horària dels vehicles al llarg del dia a diferents punts 
de la xarxa viària.  

S’observen tres períodes de màxima demanda relacionades amb el moment de major activitat del municipi; un al 
matí, entre les 8:00 i les 10:00, identificat amb la mobilitat obligada (anades a la feina i estudi), un altre al migdia 
entre les 14:00 i les 16:00, també associat a la mobilitat obligada (anades i tornades a la feina relacionades amb el 
període de dinar) i finalment un altre a la tarda, entre les 17:00h i les 20:00 hores, associat tant a la mobilitat 
obligada (sortides de la feina i escola) com a la mobilitat no obligada (activitats, gestions personal, lleure, oci, ...). 

D’aquests tres períodes, és al matí el moment on es concentra un major nombre de viatges en vehicle privat, 
precisament per la confluència dels viatges relacionats amb les entrades de la feina, essent la tarda un retor una 
mica més esglaonat. 

 

 
Figura 14. Percentatge de distribució del trànsit per franges horàries de Sant Julià de Vilatorta. (Font: Elaboració 

pròpia) 
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Es detecten tres hores puntes, una al matí, al període de 9:00 a 10:00 hores i un altre a la tarda al període de 
18:00 a 19:00, totes dues representen prop del 8% del total de trànsit del dia. L’hora punta del migdia (14-15h) 
arriba al 7,59% del trànsit del dia. 

 

Pel que fa a la distribució horària de les entrades i sortides, a continuació s’analitza el comportament horari 
d’aquests dos accessos principals: 

 

 
Figura 1. Distribució horària de les entrades i 

sortides de l’accés de la Bv-5201. Font: 
Elaboració pròpia 

 
Figura 2. Distribució horària de les entrades i 

sortides de l’accés de la BV-5202. Font: 
Elaboració pròpia 

Si aquest anàlisi el fem segregant les entrades i sortides d’ambdós accessos podem observar les següents figures: 
 

Figura 3. Distribució horària de les entrades per 
accés. Font: Elaboració pròpia 

Figura 5. Distribució horària de les sortides 
per accés. Font: Elaboració pròpia 

Els comportaments dels accessos principals són diferents així com la Bv-5201 (sortida nucli urbà) a les hores 
puntes del matí s’utilitza principalment de sortida, la Bv-5202 s’utilitza d’entrada (accés al Polígon industrial). A la 
tarda és a la inversa les entrades tenen una major pes específic a la Bv-5201 i s’equiparan a la Bv-5202. 

 
Itinerari de pesants  
Tot i ser una comarca amb forta presència d’activitat econòmica amb un nombre important de polígons industrial 
focalitzats al centre de la comarca, el percentatge de pesants respecte el total de vehicles a la major part de les 
vies, no és molt més alt que a la resta de vies d’altres comarques.  

Tota la xarxa local de la comarca, presenta percentatges baixos, entre el 5% i el 23%. Les vies amb percentatges 
superiors al 15%, són en trams de xarxa local, bàsicament la BV-5201 (un cop superat el nucli urbà) i BV-5202 (un 
cop superat l’accés a la c-25 abans d’arribar a Vilalleons), aquest percentatge són elevats degut a que el nombre 
absolut de vehicles és molt baix. 

La C-25, és un cas especial dins la comarca el seu rang de pesants oscilꞏla entre el 18% i el 21%, essent uns 
nombres elevats comparats amb altres xarxes bàsiques de Catalunya, que a part del trànsit de mercaderies 
comarcal han de suportar un trànsit de pas entre la Catalunya central i les comarques gironines. 

La majoria de vehicles pesants que es desplacen a Sant Julià de Vilatorta accedeixen al Polígon d’Activitats 
Econòmiques de la Quintana mitjançant l’enllaç entre la C-25 i la BV-5202 que dona accés directe sense haver de 
passar per dins del nucli urbà a través de l’Av. Montserrat.  

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 (veure les zones de càrrega i descàrrega existents a l’apartat d’aparcament) 
tornen pel mateix itinerari. 

 

Totes aquestes consideracions es recullen a la següent imatge: 

 
Figura 6. Itineraris de circulació de vehicles pesant, restriccions en funció del tonatge (Font: Elaboració pròpia) 
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2.6.4 Diagnosi de la mobilitat en vehicle privat 

Hi ha un gran eix de comunicació que travessa el municipi: la C-25.  

La xarxa viària que configura la trama urbana de Sant Julià de Vilatorta, s’explica a partir de l’eix de comunicació 
de la C-25 que creua la comarca per la part central direcció Est-Oest donant accés al municipi en dos punts 
diferents, connectant amb la xarxa local mitjançant les carreteres Bv-5201 i Bv-5202. Aquest eix de comunicació 
vertebra la comarca connectant-se amb l’eix de la C-17, en direcció nord-sud, a l’alçada de Vic. Aquesta forma de 
creu dona servei a la comarca mitjançant la capilꞏlaritat de la xarxa local de carreteres. 

Sant Julià de Vilatorta presenta una bona connectivitat pel vessant oest principalment. 

La carretera Bv-5201 (Av. de Vic), amb un 80% del trànsit d’accés al municipi, és la principal porta d’entrada al 
nucli urbà. Això queda justificat per diverses causes com: que té connexió directe amb la C-25 i complerta (sentit 
Manresa i sentit Girona), permet la connexió amb Calldetenes continuant per la Bv-5201 i la seva variant permet 
accedir a Vic per la vessant est, connexió amb la B-522 (Sant Eugènia de Berga, Taradell,...). 

 

La major part de la xarxa viària interior del nucli urbà de Sant Julià de Vilatorta 
presenten doble sentit de circulació.  

Tenint en compte el volum de vehicles que circulen per la xarxa viària interior és 
possible considerar raonable aquest doble sentit tot i que no queda garantit el pas de 
dos vehicles al mateix temps donada la poca amplada de la majoria dels vials i 
l’aparcament existent (no senyalitzat). Tot i així la transformació a un sòl sentit de 
circulació d’alguns d’aquests vials milloraria la seva pacificació i seguretat, permetent 
ordenar l’aparcament amb una senyalització horitzontal adequada. 

 

Cada dia entren i surten del municipi 8.500 vehicles/dia, repartits de forma 
desigual entre els accessos que té el municipi amb l’exterior. Prop del 80% ho fan pel vessant oest 
mitjançant l’Av de Vic 

La major part del trànsit entra i surt pel sector oest, al voltant de 6.750 vehicles/dia que representa el 79,84% del 
total de vehicles. Aquests vehicles és reparteixen de forma simètrica pel que fa a les entrades i sortides al 
municipi. 

La distribució poblacional del municipi es concentra al voltant del nucli històric 

Segons les dades poblacionals facilitades i la seva distribució 
territorial, la major concentració de ciutadans està al voltant del 
nucli històric, on es concentra prop del 50% de la població, tal i 
com es recull a la següent figura. Per accedir aquesta part del 
municipi s’utilitza bàsicament l’Av de Vic i l’Av Montserrat, per 
arribar al c/ Núria. 

S’observen tres períodes de màxima demanda en relació a 
l’evolució horària del trànsit; un al matí, un altre al migdia i 
finalment un altre a la tarda. La tarda és el període que 
concentra un major nombre de vehicles, sent l’hora punta el 
període de 17,00 a 18,00 amb el 7,7% del total de trànsit del 
dia. 

S’observen tres períodes de màxima demanda relacionades amb el moment de major activitat del municipi; un al 
matí, entre les 8:00 i les 10:00, identificat amb la mobilitat obligada (anades a la feina i estudi), un altre al migdia 
entre les 14:00 i les 16:00, també associat a la mobilitat obligada (anades i tornades a la feina relacionades amb el 
període de dinar) i finalment un altre a la tarda, entre les 17:00h i les 20:00 hores, associat tant a la mobilitat 
obligada (sortides de la feina i escola) com a la mobilitat no obligada (activitats, gestions personal, lleure, oci, ...). 

D’aquests tres períodes, és al matí el moment on es concentra un major nombre de viatges en vehicle privat, 
precisament per la confluència dels viatges relacionats amb les entrades de la feina, essent la tarda un retor una 
mica més esglaonat. 

 

 

La distribució horària del trànsit a Sant Julià de Vilatorta és similar a la de qualsevol municipi “dormitori”, 
on la major part dels residents treballen i estudien fora del municipi. 

Als matins el nombre de vehicles que surten cap a l’exterior és  molt superior als vehicles que accedeixen. 
Al migdia i al vespre, passa exactament al mateix però en sentit invers.  

Les entrades i les sortides es concentren a Sant Julià de Vilatorta a la Bv-5201 (Av. de Vic), Pel que fa les sortides 
aquestes es concentren principalment entre les 8h i les 10h del matí, en canvi a les tardes la distribució és molt 
més homogènia. Pel que fa a les entrades aquestes es concentren al migdia (14h) i al vespre (20h). 

 

Figura 1. Distribució horària de les entrades per 
accés. Font: Elaboració pròpia 

Figura 3. Distribució horària de les sortides 
per accés. Font: Elaboració pròpia 

La congestió dins de la xarxa viaria del municipi és inexistent. Únicament es detecten en determinades 
hores del dia acumulació de vehicles a les immediacions de l’escola originat per l’estacionament 
desordenat dels vehicles que porten els nens a l’escola o que esperen a que surtin. 
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Existeix un accés directe a la C-25 que permet als camions accedir al Polígon d’Activitats Econòmiques de 
la Quintana sense passar pel l’interior del nucli urbà. La majoria de vehicles pesants que es desplacen a 
Sant Julià de Vilatorta accedeixen al Polígon d’Activitats Econòmiques de la Quintana mitjançant l’enllaç 
entre la C-25 i la BV-5202 que dona accés directe sense haver de passar per dins del nucli urbà a través de 
l’Av. Montserrat.  

 
En els darrers anys s’han realitzat actuacions a la xarxa viària que van en la línia de garantir la fluïdesa del 
trànsit, la seguretat vial i un major equilibri entre el vehicle privat i la mobilitat a peu centrats bàsicament 
en  la xarxa veïnal. Dins d’aquest categoria trobem diferents tipologies segons la seva gestió; carrers veïnals 
sense cap tipus d’indicació mitjançant senyalització vertical o horitzontal que per la seva funcionalitat formen part 
d’aquest tipus de xarxa i carrers per a vianants amb accés exclusiu al transit de vehicles per a veïns i càrrega i 
descàrrega regulats a través de senyalització. També s’ha dut a terme actuacions de pacificació de vials per a 
poder-ne compartir la calçada amb altres modes de transport (bicicleta). 
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2.7 L’aparcament 
L’anàlisi de l’aparcament s’ha centrat en les dues seccions censals del municipi, tot i que en la secció 
082205001002 correspon a sectors urbans de baixa densitat residencial i polígon d’activitats econòmiques i no es 
generen conflictes rellevants pel que fa a l’aparcament. 

 

 
 

Figura 4. Àmbit d’anàlisi de l’aparcament (Font: Elaboració pròpia) 

2.7.1 Oferta d’aparcament 

L’oferta d’aparcament, atesa la morfologia urbana de Sant Julià de Vilatorta, és molt important. A través de 
l’inventari d’aparcament realitzat en aquest PMUS, s’han detectat unes 3.024 places d’aparcament de les quals el 
81,58% es localitzen a la calçada (2.467), tal i com és resumeix a la següent taula. 

 

Secció Censal Lliure C/D Zona 
Blava PMR Reserves Solars Total 

calçada
Parquings 

Públics
Parquing 
Privats

Total 
Places %

8220501001 475 8 53 4 5 89 634 0 441 1.075 35,55%

8220501002 1.578 0 0 2 3 250 1.833 0 116 1.949 64,45%

Total general 2.053 8 53 6 8 339 2.467 0 557 3.024 100%
 

Taula 8. Oferta d’aparcament (Font: Elaboració pròpia) 

La tipologia urbana de “ciutat-jardí” implica una baixa densitat edificada fet que permet que amb la longitud de la 
xarxa viària es garanteixi l’oferta d’estacionament necessària per la demanda residencial existent. Alhora dins de 
l’espai privat la majoria d’habitatges disposen de gual i espai d’aparcament (inclús per a més d’un vehicle en la 
majoria de casos). 

La major part de l’oferta a la calçada (2.134 places sense incloure-hi els solars)  es correspon a places lliures o no 
regulades (96,20%), situades majoritàriament en cordons (88,99%). 

 
 

Figura 5. Composició de l’oferta d’aparcament a la calçada (Font: Elaboració pròpia) 

 

En nombre absoluts, la secció 002 disposa de quasi el 65% de l’oferta d’aparcament del municipi atès que es 
tracta d’una zona urbana amb baixa densitat residencial. En canvi la secció 001 menys oferta degut al ser una 
tipologia residencial més antiga amb seccions de carrers estrets i alhora alguns d’ells pacificats (sense aparcament 
en calçada). Per aquest motiu s’ha habilitat l’aparcament del c/ Montseny dins d’aquest àmbit. 

 

 
Figura 6. Composició de l’oferta d’aparcament a la calçada per seccions censals (Font: Elaboració pròpia) 

Si relacionem el nombre de places amb la superfície de cadascuna de les zones (ha) obtindrem quines concentren 
un major nombre de places. Fruit d’aquesta anàlisi n’han sorgit un plànol i una taula que es mostren a continuació 
que mostra com les secció 002 és la que té una menor concentració d’oferta en calçada (17 places/ha). 
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Figura 7. Concentració d’oferta per seccions (Font: Elaboració pròpia)  

L’oferta d’aparcament específica per a la demanda forana són aquelles places destinades bàsicament a cobrir les 
necessitats d’estacionament dels usuaris no residents a una zona. Es tracta d’usuaris que accedeixen a una zona 
per motius aliens a la residència. 

A Sant Julià de Vilatorta aquesta oferta suma un total de 206 places, distribuïdes en dos tipus d’oferta: 

Zona blava (53 places). Es localitza en el centre prop de la zona més comercial, concretament als carrers Núria, 
de l’Església, de Puig-l’agulla, dels Marquesos de Vilallonga, Centre, Pl. U d’octubre i Compositor Ramón Victori. 

Les places es troben regulades de dilluns a divendres de 9 a 13h i de 17 a 20h i els dissabtes de 9h a 13h, amb 
una durada màxima d’estacionament d’ 1,5 hores. Obligant a indicar l’hora d’arribada. 

D’aquestes places regulades, n’hi ha un total de 6 places (3 c/ dels Marquesos de Vilallonga i 3 al C/ Compositor 
Ramón Victori, que alhora s’hi prohibeix l’estacionament pel mercat setmanal del dijous no festius de les 5 a les 
14:30h) 

Solars (153 places), localitzades bàsicament perimetralment, a la part sud de la zona centre. A part d’aquests 
solars existeixen 1 aparcaments municipals (150 places + 11 de camions) a la part sud de la trama urbana dins del 
que tenen una funció molt més de laboral del polígon d’Activitats i no es comptabilitzen en aquesta oferta forana 
del centre. 

A continuació, es mostra un plànol amb la seva ubicació. 

 

 
Figura 8. Oferta d’estacionament per la demanda forana  (Font: Elaboració pròpia) 

Pel que fa a l’oferta d’estacionament de motocicletes del municipi, com s’ha introduït anteriorment és de 11 places. 
La distribució dels estacionaments de motocicletes al municipi és la següent: 

 

  

Places bateria (3 places/per espai) 
Figura 9. Caracterització de l’oferta d’estacionament 

en via pública lliure o no regulada de motocicletes. 
(Font: Elaboració pròpia) 
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Les zones de càrrega i descàrrega es concentren als llocs més pròxims a zones comercials i de serveis: c/ Núria i 
c/Centre  

Aquestes places reservades per a realitzar tasques de càrrega o descàrrega de vehicles comercials es prohibeix 
l’estacionament de la resta de vehicles de 8:00h-13:00h i de 16:00h–20:00h, en dies feiners. 

El nombre de places a Sant Julià de Vilatorta s’ha calculat a partir de l’equivalència de places de turismes. Així 
doncs, el municipi compta amb un total de 8 places d’estacionament de càrrega i descàrrega repartides en 2 punts, 
tal i com es recull a la següent figura: 

 

  
 

Figura 112. Ubicació de l’oferta d’estacionament de càrrega i descàrrega. (Font: Elaboració pròpia) 

2.7.2 Demanda d’aparcament 

La demanda d’aparcament per a residents depèn principalment del nombre d’habitants i del nombre de vehicles 
existents. Així doncs, per avaluar-la s’ha caracteritzat la distribució territorial de la població i, en particular, la 
distribució territorial del parc de vehicles (principalment turismes) del municipi.  

La demanda d’estacionament residencial són aquells turismes censats a l’àmbit analitzat. L’any 2020, es van 
comptabilitzar al conjunt del municipi 1.777 turismes, corresponent a una motorització de 566 Turismes/1.000 
habitants. Es considera que un 5% dels turismes corresponen a residents que viuen fora de l’àmbit analitzat i per 
tant, no pernocten en aquest sector. Així, la demanda residencial s’ha definit en 1.688 turismes, distribuïts en les 
zones d’estudi: 

 

Secció Censal Descripció Població Turismes Turisme/ha

8220501001 Nucli urbà 1.671 899 30

Vilalleons+disseminats 124 66

Nucli urbà 1.345 723 7

Total 3.140 1.688 12

8220501002

 
Figura 10. Demanda d’estacionament 2020 (Font: Elaboració pròpia) 

Les seccions 001 és la zona on es detecta un major nombre de turismes censats perquè tot i no ser la de major 
dimensió, si que té la major densitat poblacional. Això fa que la major concentració de demanda la detectem a la 
secció 001. 

La demanda residencial es manifesta fonamentalment en el període nocturn quan les persones que viuen al 
municipi tenen el seu vehicle estacionat a la calçada o fora calçada. L’ocupació de les places d’aparcament a la 
calçada durant el període nocturn, permet corroborar el volum de demanda residencial quantificada i el balanç 
teòric d’estacionament (relació entre la oferta i la demanda). 

El balanç entre l’oferta d’estacionament (dins i fora calçada) i la demanda residencial (turismes censats) dona lloc 
al dèficit global d’estacionament. El resultat posa de relleu la inexistència de dèficit d’aparcament al conjunt del 
municipi. Si analitzem els resultats per seccions també es confirma l’existència de superàvit a les dues seccions, 
tal i com s’observa a la següent taula: 

 

Secció Censal Descripció Balanç 
global

balanç 
global/ha

8220501001 Nucli urbà -176 -6

8220501002 Nucli urbà+Vilalleons+disseminats -1.160 -11

Total -1.336 -17  
Figura 11. Balanç d’estacionament 2020 (Font: Elaboració pròpia) 

Aquest superàvit de la secció 1 és gràcies a que s’engloba dins la secció 1 la zona d’equipaments al nord del nucli 
històric residencial fet que permet absorbir la demanda d’aquest subàmbit dins de la secció. A la següent imatge 
es grafia el fet de que no existeix dèficit d’aparcament en cap de les dues seccions analitzades 

 

 
 

Figura 12. Balanç d’estacionament 2020, superàvit de places en ambdues seccions (Font: Elaboració pròpia) 
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2.7.3 Demanda residencial (nocturna) 

Per tal de caracteritzar la demanda d’aparcament en un dia tipus al municipi, s’ha realitzat una campanya de treball 
de camp que han consistit per caracteritzar la demanda residencial (nocturna). 

La demanda residencial es manifesta fonamentalment en el període nocturn quan les persones que viuen al 
municipi tenen el seu vehicle estacionat a la calçada o fora calçada. L’ocupació de l’oferta d’aparcament a la 
calçada durant el període nocturn, permet corroborar el volum de demanda residencial quantificada i el balanç 
teòric d’estacionament (relació entre la oferta i la demanda). 

El comptatge d’ocupació i l’estacionament ilꞏlegal a la nit de tot el municipi ha permès caracteritzar la demanda 
residencial del municipi, segons es recull a la següent figura: 

 

 
Figura 13. Ocupació nocturna de la via pública. (Font: Elaboració pròpia) 

 

Pel que fa al nivell d’ocupació de la via pública es constata que el nivell d’ocupació no es troba saturat, el que si 
que ens permet és identificar  els carrers de la secció 001 que es troben amb una ocupació per damunt del 90%, al 
voltant d’aquests carrers es troben diversos carrers amb ocupacions inferiors i que absorbeixen part de la 
demanda d’aquest nucli més cèntric de la pròpia secció. 

Pel que fa a les bosses d’estacionament més importants, c/ Montseny i al Parc de les Set Fonts trobem un 
comportament desigual. El primer si absorbeix part de la demanda residencial (aprox. 50-60% d’ocupació) mentre 
el segon es troba completament buit al trobar-se més allunyat del nucli urbà. 

2.7.4 Diagnosi d’aparcament 

L’oferta d’aparcament es destina bàsicament a cobrir les necessitats dels residents 

La major part de l’oferta d’aparcament detectada al municipi (3.024 places) està destinada a cobrir les necessitats 
de la demanda residencial. Excepte l’eix comercial i els seus entorns on existeixen diverses places regulades: 
zona blava (53 places); càrrega i descàrrega (8) i les reserves (5). 

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 dona accés a tot el centre històric 
a menys de 5 minuts a peu, i que pràcticament sempre compta amb disponibilitat d’aparcament. 

No existeix dèficit d’aparcament per seccions. 

A Sant Julià de Vilatorta no es detecta dèficit global d’estacionament en el seu conjunt. Si analitzem els resultats 
per seccions, es pot observar que aquestes no  tenen tampoc dèficit. Atès que el dèficit existent al voltant de la 
plaça Catalunya, c/ Núria es pot absorbir a la resta de carrers dins de la mateixa secció al voltant del nucli històric. 

D’aquesta forma es pot concloure que al municipi no existeixen problemes greus d’estacionament residencial, tot i 
que els residents de les zones més denses poden tenir dificultats alhora de trobar una plaça a prop de casa.  

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 (sobretot a 
les urbanitzacions). Si bé és certa que aquesta mesura no resulta imprescindible en bona part dels sectors del 
nucli urbà, si que esdevé recomanable. 

 

Ocupació habitual de l’espai de càrrega i descàrrega per vehicles aparcats 

A Sant Julià s’hi localitzen dos espais destinat a les operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies (c/ Núria i 
el c/Centre. Aquestes places habitualment es troben ocupades per turismes estacionats indegudament (curta 
durada) o per vehicles comercials sense efectuar operacions de càrrega i descàrrega (més llarga durada). 
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2.8 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 en el present apartat s’han recollit les dades d’accidentalitat a les carreteres 
gestionades per part de la Diputació de Barcelona dins el terme municipal. 

 

 
Figura 14. Localització dels accidents a la xarxa local 2015-2019. (Font: Diputació de Barcelona). 

Tots els accidents han estat lleus (15 ferits) de les 24 persones afectades en els 7 accidents que han estat 
registrats en els períodes 2015-2019, tal i com es recull a la següent taula: 

 

Codi Data hora Lloc Velocitat 
vía

Gravetat 
accident Tipus accident Vehicles 

Implicats
Persones 
implicades

nombre 
ferits Lleus

Nombre 
ilꞏlesos

2015004948 14/03/2015 9:48h BV‐5201 Km 1,9 50 Accident lleu Envestida(frontolateral) 2 4 2 2
2017011342 22/04/2017 12:10 BV‐5201 Km 1,0 40 Accident lleu Encalç 3 8 5 3
2017013405 28/04/2017 12:21 BV‐5201 Km 1,9 100 Accident lleu Envestida(frontolateral) 2 3 2 1
2017018209 09/07/2017 18:39 BV‐5201 Km 1,9 50 Accident lleu Resta de sortides de la vía 1 1 1 0
2018009498 30/03/2018 17:33 BV‐5201 Km 3,0 100 Accident lleu Resta de sortides de la vía 1 1 1 0
2018019314 01/07/2018 7:46 BV‐5201 Km 1,1 50 Accident lleu Resta de sortides de la vía 1 5 3 2
2019007172 02/03/2019 18:06 BV‐5202 Km 1,8 50 Accident lleu Fregament o col∙lisió lateral 2 2 1 1  

Taula 9. Accidentalitat a la xarxa local de carreteres dins el TM de Sant Julià de Vilatorta. (Font: Diputació de Barcelona) 

Alhora Sant Julià de Vilatorta disposa de diferents Elements Reductor de Velocitat (ERV) dins de la seva trama 
urbana i passos elevats que augmenten la seguretat dels vianants en el creuament. En la següent imatge es 
presenta la seva ubicació dins de la trama urbana. 

 

 
Figura 15. Elements Reductors de Velocitat (ERV) i passos de vianants elevats. (Font: Elaboració pròpia). 

Pel que fa als ERV existents podem resumir-los en: 

 

   

Pas de vianants elevat Coixí Berlinès Bandes Rugoses 

  

 

Semàfor  Cruïlles elevades  
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3 INTRODUCCIÓ 
Aquest document és fruit de l’avaluació conjunta de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, la Diputació de 
Barcelona i l’empresa consultora ECV d’aquelles propostes d’actuació que sorgeixen de la diagnosi  i que són 
executables per l’Ajuntament. 

 

Actuacions de l’Estudi de Mobilitat de Sant Julià de Vilatorta 

Mobilitat a peu 
P1.1  Projecte per la transformació de la BV-5201 al seu pas per l’interior del nucli urbà (av. Nostra Senyora 
de Montserrat). 

P1.2 Pacificació al centre del municipi: C/ Mercè, C/ Montseny i C/Jesús 

P1.3 Pacificació al centre del municipi: C/ Núria. 

P1.4 Creació d’un itinerari entre el centre i la zona d’equipaments al nord: C/ Sant Roc. 

P1.5 Pacificació de l’Av. Puig i Cunyer (entre l’Av. Sant Llorenç i l’Av. Nostra Senyora de Montserrat). 

P1.6 Potenciar l’itinerari entre les escoles i les zones esportives. 

P1.7 Potenciar l’itinerari per a vianants en el Pg. del M. Cinto Verdaguer. 

P1.8  Adequació de passos de vianants existents i ubicació de nous.  
Mobilitat en bicicleta 
P2.1 Creació d’itineraris ciclables compartint la calçada dins de la xarxa veïnal. Bicicletes i VMP. 

P2.2 Integrar la xarxa ciclable urbana prevista en el Pla Director per les vies ciclistes interurbanes a la Plana 
de Vic. 

P2.3 Completar els aparcaments per a bicicletes als equipaments. 

P2.4 Potenciar l’eix del Passeig del Torrent com a itinerari verd. 

P2.5 Integrar un itinerari ciclable en el nou vial urbà del camí d’Altarriba. 

 

Mobilitat en transport públic 
P3.1 Fomentar amb les administracions competents dels transport públic interurbà de la comarca la millora 
dels serveis. 

P3.2 Millora de l’entorn de les parades de transport públic. 

P3.3 Modificar la ruta i l’emplaçament de les parades del servei d’autobusos interurbans segons la 
consolidació prevista en el POUM. 

P3.4 Assegurar que totes les parades de bus disposin de la identificació de la línia de pas, l’horari i el 
recorregut en format paper. 

 

Mobilitat en vehicle privat motoritzat 
P4.1 Pla de Millora de la senyalització del municipi. 

P4.2 Proposta de nova jerarquització viària al nucli urbà. 

P4.3 Potenciar l’eix de l’Av. Sant Llorenç i el Camí d’Altarriba. 

P4.4 Reordenació del barri de les Pedreres. 

P4.5 Reordenació del barri del Solà i el Passeig del Torrent 

P4.6 Nous sentits de circulació a la xarxa viària 
 
 
 
 

Aparcament 
P5.1 Re-distribució de places d’aparcament al centre. 

P5.2 Millorar la senyalització de les bosses d’aparcament. 

P5.3 Desenvolupament de nous espais d’aparcament a partir d’acords amb particulars. 

P5.4 Reubicació de la zona d’aparcament d’autocaravanes 

 

Actuacions ambientals 
P6.1 Mesura i control periòdic de la contaminació acústica i atmosfèrica. 

P6.2 Promoure l’ús de vehicles més ecològics en la flota de vehicles municipals. 

P6.3 Promoure l’ús de la bicicleta elèctrica. 

 

Promoció, educació i sensibilització per l’ús de modes sostenibles. 
P7.1 Foment de la mobilitat a peu i en bicicleta. 

P7.2 Foment de la mobilitat en transport públic. 

P7.3 Foment de la intermodalitat entre el cotxe, la bicicleta i el transport públic. 

P7.4 Promoció d’iniciatives de mobilitat colꞏlaborativa i elèctrica. 
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Cada actuació triada segueix un o més d’un dels objectius establerts en el present Estudi de Mobilitat Urbana 
seguint les seves prioritats vers el municipi. Aquests objectius són: 

 

Objectius de l’Estudi de Mobilitat  

1 Pacificació del trànsit i millora de l’accessibilitat del teixit urbà 

2 Reduir la presència de trànsit rodat al centre del municipi amb la creació de diverses estratègies 
relacionades amb l’aparcament i la jerarquització de la xarxa viària 

3 Fomentar l'ús de modes de transport més sostenibles i que promoguin la intermodalitat 

4 Guanyar espai públic per a les persones i espai de relació 

5 Disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel trànsit (disminuir 
l’efecte hivernacle, el canvi climàtic i millorar la qualitat de l’aire i la salut) 

6 Reduir l’accidentalitat millorant la seguretat viària 

7 Garantir una distribució de mercaderies àgil i ordenada 

8 Adaptar l’oferta d’aparcament  a la demanda de rotació i de residents 

9 Garantir una bona accessibilitat millorant els itineraris (interiors i exteriors) 

10 Conscienciar i sensibilitzar a la població vers una mobilitat urbana més sostenible i propostes 
d’actuacions ambientals. 

 

Tanmateix, el desenvolupament de les actuacions seleccionades es poden agrupar en àmbits d’actuació: 

o Mobilitat a peu 

o Mobilitat en bicicleta 

o Mobilitat en transport públic 

o Mobilitat en vehicle privat motoritzat 

o Aparcament 

o Actuacions ambientals 

o Promoció, educació i sensibilització per l’ús de modes sostenibles 

Cada actuació consta d’una fitxa detallada on s’anomenen els objectius establerts, el títol de l’actuació, una 
descripció, es relaciona amb els àmbits d’actuació, es diu la seva zona d’actuació, la fase d’execució, es fa una 
estimació del cost i si n’hi ha es diu possibles fonts de finançament i s’estableix un indicador d’avaluació de la 
proposta. 

Pel que fa al costos aquests són orientatius i en els casos d’actuacions d'obra caldrà abans un projecte o 
memòria valorada que avaluï amb més detall el cost de l'actuació. Alhora el cost estimat és un cost global de 
l’actuació, i s’ha de tenir en compte que hi poden haver diverses administracions implicades atenent a les seves 
competències. 

De cada actuació s’ha estudiat la seva viabilitat tenint en compte l’estat del municipi i avaluant les millores que hi 
puguin existir. Així, cada actuació s’integra dins d’un programa d’actuacions amb tres horitzons temporals. 

 

A continuació es pot veure el programa d’execució per termini i actuació amb cost econòmic estimat: 

 

Línia Codi Actuació Cost Curt Mig Llarg

P1.1 Projecte per la transformació de la BV-5201 al seu pas per l’interior 
del nucli urbà (av. Nostra Senyora de Montserrat) 50.000 € 50.000 €

P1.2 Pacificació al centre del municipi: C/ Mercè, C/ Montseny i C/Jesús 390.000 € 150.000 € 240.000 €

P1.3 Pacificació al centre del municipi: C/ Núria 380.000 € 250.000 € 130.000 €

P1.4 Creació d’un itinerari entre el centre i la zona d’equipaments al nord: 
C/ Sant Roc 300.000 € 150.000 € 150.000 €

P1.5 Pacificació de l’Av. Puig i Cunyer (entre l’Av. Sant Llorenç i l’Av. 
Nostra Senyora de Montserrat) 125.000 € 125.000 €  

P1.6 Potenciar l’itinerari entre les escoles i les zones esportives 30.000 € 30.000 €

P1.7 Potenciar l’itinerari per a vianants en el Pg. del M. Cinto Verdaguer 85.000 € 85.000 €

P1.8 Adequació de passos de vianants existents i ubicació de nous. 230.000 € 45.000 € 55.000 € 130.000 €

P2.1 Creació d’itineraris ciclables compartint la calçada dins de la xarxa 
veïnal. Bicicletes i VMP 45.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 €

P2.2 Integrar la xarxa ciclable urbana prevista en el Pla Director per les 
vies ciclistes interurbanes a la Plana de Vic 1.612.000 € 522.000 € 275.000 € 815.000 €

P2.3 Completar els aparcaments per a bicicletes als equipaments 10.000 € 5.000 € 5.000 €

P2.4 Potenciar l’eix del Passeig del Torrent com a itinerari verd 115.000 € 115.000 €

P2.5 Integrar un itinerari ciclable en el nou vial urbà del camí d’Altarriba 170.000 € 170.000 €

P3.1 Fomentar amb les administracions competents dels transport públic 
interurbà de la comarca la millora dels serveis. 15.000 € 15.000 €

P3.2 Millora de l’entorn de les parades de transport públic 20.000 € 20.000 €

P3.3 Modificar la ruta i l’emplaçament de les parades del servei 
d’autobusos interurbans segons la consolidació prevista en el POUM 0 €

P3.4 Assegurar que totes les parades de bus disposin de la identificació 
de la línia de pas, l’horari i el recorregut en format paper 0 €

P4.1 Pla de Millora de la senyalització del municipi. 15.000 € 15.000 €

P4.2 Proposta de nova jerarquització viària al nucli urbà. 0 €

P4.3 Potenciar l’eix de l’Av. Sant Llorenç i el Camí d’Altarriba 35.000 € 35.000 €

P4.4 Reordenació del barri de les Pedreres 0 €

P4.5 Reordenació del barri del Solà i el Passeig del Torrent 45.000 € 45.000 €

P4.6 Nous sentits de circulació a la xarxa viària 0 €

P5.1 Re-distribució de places d’aparcament al centre 0 €

P5.2 Millorar la senyalització de les bosses d’aparcament 0 €

P5.3 Desenvolupament de nous espais d’aparcament a partir d’acords 
amb particulars 20.000 € 20.000 €

P5.4 Reubicació de la zona d’aparcament d’autocaravanes 30.000 € 30.000 €

P6.1 Mesura i control periòdic de la contaminació acústica i atmosfèrica 15.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 €

P6.2 Promoure l’ús de vehicles més ecològics en la flota de vehicles 
municipals

P6.3 Promoure l’ús de la bicicleta elèctrica 15.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 €

P7.1 Foment de la mobilitat a peu i en bicicleta 18.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 €

P7.2 Foment de la mobilitat en transport públic. 18.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 €

P7.3 Foment de la intermodalitat entre el cotxe, la bicicleta i el transport 
públic 18.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 €

P7.4 Promoció d’iniciatives de mobilitat colꞏlaborativa i elèctrica

3.806.000 € 1.415.000 € 1.148.000 € 1.243.000 € 3.806.000 €

50.000 €

30.000 €

54.000 €

El cost s’assumirà amb el POUM.

Aparcaments

Pressupostat en altres actuacions

Sense cost associat. El cost està previst a la proposta 4.1 (Pla 
de senyalització) 

Sense cost associat
Actuacions 
ambientals

Sense cost associat

Sense cost associat

1.590.000 €

1.952.000 €

35.000 €

Mobilitat en vehicle 
privat Sense cost associat

95.000 €

Promoció, educació 
i sensibilització per 

l’ús de modes 
sostenibles

Pressupostat en altres actuacions

Pressupost

Termini
Total

Sense cost associat

Mobilitat a peu

Mobilitat en bicicleta

Mobilitat en 
transport públic

 
Taula 10. Cost econòmic de les actuacions segons objectius  i horitzons temporals d’execucions. (Font: Elaboració 

pròpia). 
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Taula 11. Cost econòmic de les línies dels objectius de l’Estudi de Mobilitat. (Font: Elaboració pròpia). 
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4 FITXES D’ACTUACIÓ 

4.1 Mobilitat a peu 
 

P1.1 Projecte per la transformació de la BV-5201 al seu pas per l’interior del nucli urbà (av. Nostra 
Senyora de Montserrat) 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i seguretat viària 

2. Objectius 

      1. Pacificació del trànsit i millora de l’accessibilitat del teixit urbà 

      4. Guanyar espai públic per a les persones i espai de relació. 

      9. Garantir una bona accessibilitat millorant els itineraris (interiors i exteriors) 

3. Descripció de l’actuació 

La BV-5201 al seu pas pel nucli urbà 
Sant Julià de Vilatorta (av. Nostra 
Senyora de Montserrat) tot i tenir un 
disseny de travessera li manca una 
integració total a carrer urbà atesa les 
característiques del àmbit, on el trànsit 
que hi arriba és limita únicament als 
vehicles amb origen o destinació al 
municipi (no trànsit de pas). Alhora amb 
l’obertura de l’accés des de la C-25 a la 
BV-5202 l’accés de vehicles pesants al 
polígon ha fet que el trànsit de pas 
d’aquesta tipologia de vehicles sigui 
nulꞏla (només petits camions i furgonetes 
que descarreguen dins del nucli urbà). 

L’av. Nostra Senyora de Montserrat 
presenta mancances des del punt de 
vista de la accessibilitat i la seguretat  el 
que la converteix en una via poc amable 
per als veïns de Sant Julià de Vilatorta.  

Per donar solució a tots aquests problemes es proposa realitzar un projecte que aporti una relació de mesures 
que converteixin aquesta via en un carrer més pacificat i segur, on els diferents usuaris puguin coexistir (es 
proposa aquest tram com un eix 30 on els ciclistes circulin sense que es generin situacions d’inseguretat). 
L’estudi també ha de proposar la ubicació de nous passos de vianants per garantir la permeabilitat entre un 
costat i l’altre la via.  

Alhora es proposa una millora de l’accessibilitat del tram central (des de l’accés al Consultori/Futura biblioteca 
fins passat l’accés del C. Núria),  on a la cruïlla amb el c/ Núria simplificar-ne l’accés amb vehicle només 
d’entrada per guanyat espai pel vianant millorant la colꞏlocació de les terrasses per tal de millorar-ne 
l’accessibilitat actual de l’entorn.  

Finalment a l’inici del tram analitzat es proposa que es plantegi una porta d’entrada que faci de transició entre 
una via més periurbana a una via totalment pacificada. Aquesta porta haurà de trencar la linealitat de la via així 
com la visibilitat permetent una transició clara a via urbana. 

 

P1.1 Projecte per la transformació de la BV-5201 al seu pas per l’interior del nucli urbà (av. Nostra 
Senyora de Montserrat) 

 
 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Av. Nostra Senyora de Montserrat Projecte: 50.000 €  

 
5. Documentació gràfica de referència 

Pl. nº1 (1 de 3) 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta Alta Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Diputació de Barcelona 

Ajuntament de Sant julià de Vilatorta 

2.1 Prioritat per a vianants 

2.2 Dèficit per a vianants 

2.4 Passos vianants senyalitzats 

2.5 Passos vianants adaptats 
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P1.2 Pacificació al centre del municipi: C/ Mercè, C/ Montseny i C/Jesús  

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i Seguretat viària 

2. Objectius 

      1. Pacificació del trànsit i millora de l’accessibilitat del teixit urbà 

      4. Guanyar espai públic per a les persones i espai de relació. 

      9. Garantir una bona accessibilitat millorant els itineraris (interiors i exteriors). 

3. Descripció de l’actuació 

Degut a les seccions dels vials i l’entorn urbà, i amb l’objectiu de donar continuïtat a la zona ja pacificada 
del centre es proposa convertir aquest entorn en uns vials amb prioritat de vianants, en una primera 
fase mitjançant senyalització vertical i horitzontal i/o alguns elements urbans (“baix cost”). 

A aquesta primera fase d'actuacions la podem anomenar “urbanisme tàctic”, que vol dir que seran 
actuacions temporals, reversibles, amb una intenció experimental i un cost baix. 

  
Els vials inclosos en aquest àmbit són: 

 C/ Mercè: No es perden places d’estacionament atès que a l’actualitat ja no es pot estacionar 
degut a les secció del vial. Alhora es proposa el canvi de sentit per donar coherència a la resta 
de propostes. 

 C/ Montseny i C/Jesús (entre C/ Creu del Tall i el C/Montseny): Es perden 11 places 
d’estacionament. Alhora es proposa mantenir l’actual sentit de circulació. 

 

Actuacions “d’urbanisme tàctic” ja desenvolupades -exemples-: 

 

P1.2 Pacificació al centre del municipi: C/ Mercè, C/ Montseny i C/Jesús  

 

 
En una segona fase caldrien més recursos per transformar els vials a plataforma única, la qual 
confereix als vianants prioritat de pas en tot el vial per sobre dels vehicles motoritzats, que en el seu 
conjunt conforma una illa de vianants al centre del municipi. Degut a les característiques físiques 
d’aquests vials, estrets i amb voreres amb amplades no accessibles, i amb la voluntat de permetre que 
els vianants puguin gaudir d’un entorn segur pels desplaçaments a peu, el PMUS en proposa la seva 
transformació. 

Aquesta actuació s’integra a la resta d’actuacions que permetran la pacificació del centre (1.3, 1.4 i 1.5) i 
contribuirà a la pacificació interna de l’entorn urbà. D’aquesta manera, el vianant guanya espai per a 
desplaçar-se en condicions d’accessibilitat i alhora es millora l’accessibilitat completant els itineraris de 
connexió entre els diferents equipaments i la connexió especifica cap a dos punts claus els equipaments 
esportius situats al nord de centre urbà i l’aparcament del c/ Montseny que dona servei a tot el centre. El 
cost unitari de les obres se situa entorn a 167€/m2.  

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Entorn centre Fase 1: El cost les millores baix cost és variable. 

Fase 2 : 390.000 euros 

5. Documentació gràfica de referència 

Pl. nº1 (1 de 3) 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta/Mitja Alta Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta  

Diputació de Barcelona  

 

3.1 Prioritat per a vianants 

3.2 Dèficit per a vianants 

3.3 Passos vianants senyalitzats 

3.4 Passos vianants adaptats 
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P1.3 Pacificació al centre del municipi: C/ Núria 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i Seguretat viària 

2. Objectius 

      1. Pacificació del trànsit i millora de l’accessibilitat del teixit urbà 

      4. Guanyar espai públic per a les persones i espai de relació. 

      9. Garantir una bona accessibilitat millorant els itineraris (interiors i exteriors). 

3. Descripció de l’actuació 

La proposta referent al C/ Núria es divideix en dos trams diferents 

Tram 1: C/ Núria (entre el c/ Albareda i el c/ dels Marquesos de Vilallonga) 
El primer tram és un entorn més comercial, es proposa pacificar el carrer (millorar l’espai pel vianant) 
seguint la solució constructiva de la cruïlla amb l’Av. Nostra Senyora de Montserrat (Fitxa 1.1). Alhora es 
proposa el canvi de sentit del c/ Albareda per tal de garantir que l’accés al c/ Núria sigui d’un sòl sentit i 
poder guanyar espai pel vianant. 

Pel que fa a l’estacionament es proposa mantenir l’espai de C/D, la plaça de PMR i algunes places 
regulades pels comerciants. 

En una primera fase mitjançant senyalització vertical i horitzontal i/o alguns elements urbans (“baix 
cost”). També es poden fer talls de circulació puntuals. 

Tram 2: c/ Núria (entre el c/ dels Marquesos de Vilallonga i el c/ de Sant Roc 
Degut a les seccions dels vials i l’entorn urbà, i amb l’objectiu de donar continuïtat a la zona ja més 
pacificada de l’entorn, es proposa convertir aquest entorn en vials de plataforma única fent un canvi de 
sentit de circulació, en una primera fase mitjançant senyalització vertical i horitzontal i/o alguns elements 
urbans (“baix cost”). Es perden 7 places d’aparcament. 

A aquesta primera fase d'actuacions la podem anomenar “urbanisme tàctic”, que vol dir que seran 
actuacions temporals, reversibles, amb una intenció experimental i un cost baix. -veure exemples 
“urbanisme tàctic” a la fitxa 1.2-. 

 

En una segona fase, i per ambdós trams, caldrien més recursos per transformar els vials a plataforma 
única, la qual confereix als vianants prioritat de pas en tot el vial per sobre dels vehicles motoritzats, que 
en el seu conjunt conforma una illa de vianants al centre del municipi. Degut a les característiques 
físiques d’aquests vials, estrets i amb voreres amb amplades no accessibles, i amb la voluntat de 
permetre que els vianants puguin gaudir d’un entorn segur pels desplaçaments a peu, el PMUS en 
proposa la seva transformació. 

Aquesta actuació s’integra a la resta d’actuacions que permetran la pacificació del centre (1.2, 1.4 i 1.5) i 
contribuirà a la pacificació interna de l’entorn urbà. D’aquesta manera, el vianant guanya espai per a 
desplaçar-se en condicions d’accessibilitat i alhora es millora l’accessibilitat completant els itineraris de 
connexió entre els diferents equipaments i la connexió especifica cap a dos punts claus els equipaments 
esportius situats al nord de centre urbà i l’aparcament del c/ Montseny que dona servei a tot el centre. El 
cost unitari de les obres se situa entorn a 167€/m2. 

 

P1.3 Pacificació al centre del municipi: C/ Núria 

 
 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Entorn centre Fase 1: El cost les millores baix cost és variable. 

Fase 2 : 380.000  euros 

5. Documentació gràfica de referència 

Pl. nº1 (1 de 3) 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta/Mitja Alta Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta  

Diputació de Barcelona  

 

3.1 Prioritat per a vianants 

3.2 Dèficit per a vianants 

3.3 Passos vianants senyalitzats 

3.4 Passos vianants adaptats 
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P1.4 Creació d’un itinerari entre el centre i la zona d’equipaments al nord: C/ Sant Roc 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i Seguretat viària 

2. Objectius 

      1. Pacificació del trànsit i millora de l’accessibilitat del teixit urbà 

      4. Guanyar espai públic per a les persones i espai de relació. 

      9. Garantir una bona accessibilitat millorant els itineraris (interiors i exteriors). 

3. Descripció de l’actuació 

Amb l’objectiu de donar seguretat i accessibilitat, es proposa una connexió des del centre de la vila als 
equipaments socials/esportius actuals i futurs, mitjançant el C/ Sant Roc. Es proposa convertir aquest 
entorn en vials prioritat de vianants amb “urbanisme tàctic”: senyalització vertical i horitzontal i/o alguns 
elements urbans”, que vol dir que seran actuacions temporals, reversibles, amb una intenció 
experimental (“baix cost”) -veure exemples “urbanisme tàctic” a la fitxa 1.2-.  

 

Els vials inclosos en aquest àmbit són: 

 C/ Sant Roc  

Per tal de minimitzar la pèrdua d’estacionament 
en via pública reduir el 50% de l’estacionament 
actual  per tal de disposar de més espai pels 
vianants. L’espai permetrà als vianants tenir 
prioritat de pas respecte als vehicles. Per tal de 
donar coherència amb la resta de propostes es 
proposa fer un canvi de sentit de circulació en el 
tram entre c. Lluís companys i la plaça ú 
d’octubre. 

Es perden 10 places d’aparcament, es proposa 
mantenir la reserva de plaça actual pels serveis 
municipals a l’inici del carrer.  

En una segona fase caldrien més recursos per fer altres transformacions urbanístiques estructurals més 
costoses, que es poden fer quan hi hagi capacitat econòmica i quan se sàpiga què vol fer el ciutadà amb 
l'espai que guanya (transformació a plataforma única).  

Aquesta actuació s’integra a la resta d’actuacions que permetran la pacificació del centre (1.2, 1.4 i 1.5) i 
contribuirà a la pacificació interna de l’entorn urbà. D’aquesta manera, el vianant guanya espai per a 
desplaçar-se en condicions d’accessibilitat i alhora es millora l’accessibilitat completant els itineraris de 
connexió entre els diferents equipaments i la connexió especifica cap a dos punts claus els equipaments 
esportius situats al nord de centre urbà i l’aparcament del c/ Montseny que dona servei a tot el centre. El 
cost unitari de les obres se situa entorn a 167€/m2.  

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

C/ Sant Roc Fase 1: El cost les millores baix cost és variable. 

Fase 2 : 300.000  euros 

5. Documentació gràfica de referència 

Pl. nº1 (1 de 3) 

P1.4 Creació d’un itinerari entre el centre i la zona d’equipaments al nord: C/ Sant Roc 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Mitja/ Llarga Alta Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Diputació de Barcelona  

 

3.1 Prioritat per a vianants 

3.2 Dèficit per a vianants 

3.3 Passos vianants senyalitzats 

3.4 Passos vianants adaptats 
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P1.5 Pacificació de l’Av. Puig i Cunyer (entre l’Av. Sant Llorenç i l’Av. Nostra Senyora de 
Montserrat) 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i Seguretat viària 

2. Objectius 

      1. Pacificació del trànsit i millora de l’accessibilitat del teixit urbà 

      4. Guanyar espai públic per a les persones i espai de relació. 

      9. Garantir una bona accessibilitat millorant els itineraris (interiors i exteriors). 

3. Descripció de l’actuació 

A l’actualitat l’Av. Puig i Cunyer és un eix que permet la connectivitat cap el sector oest del nucli urbà i 
cap a Folgueroles. És un eix rectilini que fa que en alguns trams s’agafin velocitats elevades. Per tal de 
millorar-ne la seguretat ja existeixen dos passos de vianants elevats (fet que redueix la velocitat dels 
vehicles). Alhora a mig vial hi ha el Colꞏlegi El Roser, fet que augmenta el risc d’accidents a les entrades 
i sortides de l’escola. 

Per millorar l’accessibilitat es proposa la transformació en dues fases: 

Fase a curt termini: Actuar en 3 punts concrets de l’Av. Puig i Cunyer 

1.- Cruïlla av. Puig i Cunyer/av. Jaume Balmes: millora de l’espai del vianant per afavorir la continuïtat 
de l’itinerari de vianants entre la Font d’en Titus i el centre de vila. Es proposa ampliar les voreres i fer 
una cruïlla elevada. 

2.-Amb l’obertura del nou vial previst amb el planejament que dona continuïtat al c/ Ramon Llull, es 
proposa pacificar i millorar la connexió entre el colꞏlegi El Roser i la zona verda millorant-ne la 
cruïlla, augmentant la seguretat al voltant de l’escola. Amb l’obertura del nou vial es proposa la 
integració de la bicicleta. 

3.-Actuar en el punt d’estretament al costat del colꞏlegi per millorar la seguretat del vianant, mentre es 
mantingui la bidireccionalitat del carrer (possible pas alternatiu de vehicles amb senyalització). 

 
Fase a llarg Termini: 
Amb la consolidació prevista en el POUM de l’Av. Sant Llorenç com a eix principal perimetral per a la 
connectivitat des del centre i cap a l’oest, junt amb les actuacions de pacificació de l’av. Nostra Senyora 
de Montserrat i diversos carrers del centre (c/ Núria, c/ Montseny i c/Mercè), es proposa la transformació 
a vial de sentit únic en direcció Av. Nostra Senyora de Montserrat facilitant l’accés al centre de la trama 
urbana. Aquesta actuació millorarà la seguretat al voltant del colꞏlegi així com permet integrar la 
proposta ciclable prevista a la (P2.2), tal i com es recull a la següent figura: 

P1.5 Pacificació de l’Av. Puig i Cunyer (entre l’Av. Sant Llorenç i l’Av. Nostra Senyora de 
Montserrat) 

 
En el moment de la transformació a sentit únic caldrà estudiar la millor manera d’íntegra-ne la xarxa 
ciclable prevista un cop s’endinsa a la trama urbana consolidada, a tall d’exemple: 

  

Proposta on NO es permet l’estacionament i es 
proposa un carril bici unidireccional segregat en 
sentit contrari al de la circulació dels vehicles 
motoritzats. La circulació en el mateix sentit es fa 
per la pròpia calçada. 

Proposta on NO es permet l’estacionament i es 
proposa un carril bici bidireccional segregat 
integrat en la calçada actual. 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Av. Puig i Cunyer Fase 1: 125.000 € 

Fase 2: Cost del projecte inclòs a la proposta (2.2) 

 
5. Documentació gràfica de referència 

Pl. nº1 (2 de 3) 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta i llarga Alta Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Diputació de Barcelona  

 

3.1 Prioritat per a vianants 

3.2 Dèficit per a vianants 

3.3 Passos vianants senyalitzats 

3.4 Passos vianants adaptats 
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P1.6 Potenciar l’itinerari entre les escoles i les zones esportives 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i Seguretat viària 

2. Objectius 

      1. Pacificació del trànsit i millora de l’accessibilitat del teixit urbà 

      4. Guanyar espai públic per a les persones i espai de relació. 

      9. Garantir una bona accessibilitat millorant els itineraris (interiors i exteriors). 

3. Descripció de l’actuació 

Cal millorar l’accessibilitat de tots els equipaments educatius del municipi, així com a les zones esportives, 
prioritzant la mobilitat en modes no motoritzats, amb l’objectiu de garantir la seguretat i autonomia dels 
tots els infants i joves. La consolidació de nous hàbits de mobilitat en aquestes franges d’edat és una de 
les millors garanties per al futur de la mobilitat sostenible al municipi. 

 

  
Es proposa fer el projecte per a la pacificació a carrers 30 dels carrers J.V. Foix i del Pare Manuel 
Caçador on la bicicleta s’integri en la caçada i es millori l’accessibilitat de les cruïlles. Alhora i per a la 
millora de la seguretat es proposa fer-los de sentit únic entre el c/ Ramon Llull i el c/ Albareda. També es 
proposa aprofitar per a senyalitzar les zones d’estacionament permeses per tal d’ordenar l’oferta 
d’estacionament d’ambdós carrers. 

Aquesta actuació permet alhora integrar-ne la bicicleta en calçada de forma segura, millorant la 
connectivitat entre el centre, les escoles i les zones esportives, tal  com es recull a la figura següent es pot 
realitzar l’actuació de formes diferents: 

 

P1.6 Potenciar l’itinerari entre les escoles i les zones esportives 

  
Imatge “tipus” d’actuació més simple de pacificació i 
d’integració de la bicicleta en calçada en carrers veïnals. On 
es proposa ordenar l’estacionament i una millora de la 
senyalització de vertical i horitzontal i millora de 
l’accessibilitat a les cruïlles. 

  

 Una actuació més contundent, on es 
renovin i actualitzin els elements de la 
urbanització del carrer com ara la 
pavimentació, el mobiliari urbà i les 
xarxes de serveis de telecomunicacions i 
drenatge. Pel que fa al verd es poden 
conservar els exemplars existents, i 
reforçar la vegetació amb arbustos i nous 
parterres. 

 
 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Nucli urbà Projecte: 30.000 € 

 

5. Documentació gràfica de referència 

Pl. nº1 (2 de 3) 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta Alta Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Diputació de Barcelona  

 

3.1 Prioritat per a vianants 

3.2 Dèficit per a vianants 

3.3 Passos vianants senyalitzats 

3.4 Passos vianants adaptats 
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P1.7 Potenciar l’itinerari per a vinents en el Pg. del M. Cinto Verdaguer 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i Seguretat viària 

2. Objectius 

      1. Pacificació del trànsit i millora de l’accessibilitat del teixit urbà 

      4. Guanyar espai públic per a les persones i espai de relació. 

      9. Garantir una bona accessibilitat millorant els itineraris (interiors i exteriors). 

3. Descripció de l’actuació 

A l’actualitat el Passeig del M. Cinto Verdaguer disposa d’una secció on les voreres laterals són estretes 
i tenen elements que disminueixen el seu ample útil fet que en limita la seva accessibilitat. Alhora a la 
rambla central no existeix un paviment en el seu interior que permeti el desplaçament de persones amb 
mobilitat reduïda, cotxes infantils,... de forma còmode. 

Per tal de millorar l’accessibilitat, entre l’Av. Jaume Balmes i el carrer de J.V. Foix, es proposa integrar 
un itinerari pavimentat pels vianants de mínim 2m d’amplada a la part central del passeig i colꞏlocar 
passos de vianants que li donin continuïtat. La resta de l’espai del passeig es pot completar amb 
diferents elements com bancs, fonts, arbres, parterres.... mantenint l’espai sense pavimentar. Alhora 
s’aprofitarà l’actuació per fer el reforç de la senyalització per l’ús compartit de la calçada per a bicicletes i 
VMP. 

Alhora aquesta actuació proposa integrar-ne la bicicleta en calçada de forma segura, millorant la 
connectivitat entre l’Av. Jaume Balmes i l’Av Sant Llorenç, tal  com es recull a la següent figura. 

  
Vista del Pg. M. Cinto Verdaguer Exemple d’itinerari executat a Sant Julià de 

Vilatorta 
 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Nucli urbà 85.000 € 
 

5. Documentació gràfica de referència 

Pl. nº1 (2 de 3) 

P1.7 Potenciar l’itinerari per a vinents en el Pg. del M. Cinto Verdaguer 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Llarga Mitja Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Diputació de Barcelona  

 

3.1 Prioritat per a vianants 

3.2 Dèficit per a vianants 

3.3 Passos vianants senyalitzats 

3.4 Passos vianants adaptats 
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P1.8 Adequació de passos de vianants existents i ubicació de nous. 

  

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i Seguretat viària 

2. Objectius 

      1. Pacificació del trànsit i millora de l’accessibilitat del teixit urbà 

      4. Guanyar espai públic per a les persones i espai de relació. 

      9. Garantir una bona accessibilitat millorant els itineraris (interiors i exteriors). 

3. Descripció de l’actuació 

Es proposa rebaixar els guals dels passos de vianants no rebaixats o mal dissenyats, ja sigui a un o a 
ambdós costats de la xarxa principal de vianants, així com als itineraris d’accés a centres atractors de 
mobilitat que la complementen. 

 

 

De forma prioritària (51 passos 
de vianants), ja han estat 
arranjats o creats de nou dins 
d’altres actuacions en el marc del 
present pla d’actuacions  

De forma no prioritària, es 
proposa arranjar la resta de guals 
de passos de vianants existents 
del municipi  i la ubicació de 
nous. Aquesta proposta es 
desenvolupa en tres terminis 
d’actuació i s’engloba per àmbit 
territorials segons es recull a la 
imatge adjunta: 

 

Terminis d’actuació 

Curt: 22 

Mig 27 

Llarg: 65 
 

 

P1.8 Adequació de passos de vianants existents i ubicació de nous. 

  

  
Dimensions recomanades per al gual de vianants Senyal informativa S-13 de pas de vianants 

 
 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Nucli urbà Fase 1 (prioritària):  

Pressupostat en altres actuacions 

Fase 2 (no prioritària): 

Curt: 45.000 € 

Mig:  55.000 € 

Llarg: 130.000 € 

5. Documentació gràfica de referència 

Pl. nº1 (3 de 3) 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta / Mitja / Llarga Alta Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Diputació de Barcelona  
3.1 Prioritat per a vianants 

3.2 Dèficit per a vianants 

3.3 Passos vianants senyalitzats 

3.4 Passos vianants adaptats 
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4.2 Mobilitat en bicicleta 
 

P2.1 Creació d’itineraris ciclables compartint la calçada dins de la xarxa veïnal. Bicicletes i VMP 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en bicicleta 

2. Objectius 

     3. Fomentar l'ús de modes de transport més sostenibles i que promoguin la intermodalitat. 

     4 Disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel trànsit (disminuir l’efecte 
hivernacle, el canvi climàtic i millorar la qualitat de l’aire i la salut) 

3. Descripció de l’actuació 

Per tal de fomentar la mobilitat en bicicleta/VMP es proposa, la creació de carrers on es fomenti la circulació de 
les bicicletes i els VMP en convivència amb el trànsit motoritzat seguint els sentits de circulació pels carrers que 
s’identifiquen com a carrers veïnals a la xarxa jerarquitzada futura, per tal de garantir-ne la seguretat es proposa 
un reforç de la senyalització (bàsicament horitzontal en cada tram de carrer tipus: 

 

   
Figura 16. Imatges del reforç de la senyalització per a bicicletes i VMP (Font: Elaboració pròpia) 

Dins de l’espai d’ús exclusiu de vianants del centre es proposa senyalitzar la circulació en bicicleta per garantir 
la facilitat de circular amb aquest mode per aquesta zona. En el marc del present pla es proposa la priorització 
del vianant (sempre que hi hagi alternativa s’obligarà a les bicicletes a circular per calçada i no coincidint amb 
espai pacificats). 

 

En el marc del present estudi és recullen un seguit d’actuacions que de manera prioritària consoliden la 
circulació de la bicicleta en calçada compartint l’espai amb els vehicles motoritzats de forma segura. Aquestes 
actuacions permeten connectar diversos àmbits del municipi tal i com es sintetitza a la següent figura: 

 
 

P2.1 Creació d’itineraris ciclables compartint la calçada dins de la xarxa veïnal. Bicicletes i VMP 

 
 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Carrers veïnals de la xarxa veïnal 
 

45.000 € 

5. Documentació gràfica de referència 

Pl. nº2 

 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta/Mitja/Llarga Mitja Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

 

4.1 Xarxa ciclable (D) respecte població 

4.2 Xarxa ciclable respecte xarxa viària 

4.3 Aparcaments per a bicicletes respecte 
població 
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P2.2 Integrar la xarxa ciclable urbana prevista en el Pla Director per les vies ciclistes interurbanes a la 
Plana de Vic 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en bicicleta 

2. Objectius 

     3. Fomentar l'ús de modes de transport més sostenibles i que promoguin la intermodalitat. 

     4 Disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel trànsit (disminuir l’efecte 
hivernacle, el canvi climàtic i millorar la qualitat de l’aire i la salut) 

3. Descripció de l’actuació 

L'ús de la bicicleta com a mode de transport urbà i interurbà està guanyant 
adeptes de forma generalitzada al llarg del territori català. La creació d'una 
taula de mobilitat a la comarca d'Osona dona fe de les necessitats de crear 
una xarxa de carrils bici a la Plana de Vic per tal d'impulsar i fomentar la 
bicicleta entre els seus habitants. La planimetria de la Plana de Vic fa que 
sigui un territori idoni per a la mobilitat interurbana amb bicicleta. Per això 
cal fer l'estudi i redacció del Pla director per tal de poder establir les bases 
pels futurs projectes per la construcció de carrils bici. Són varis els 
municipis de la comarca d'Osona que han redactat o han executat ja la 
construcció de carrils bici o vianants. Per això és important disposar del Pla 
director per a vies ciclistes a la Plana de Vic per tal de fer una planificació 
de manera conjunta. 

Pel que fa al municipi es recullen 4 itineraris que el connecten amb els 
municipis del voltant i amb el nucli de Vilalleons: 

o 22 - Sant Julià de Vilatorta – Folgueroles (inclòs tram urbà a 
la fitxa P1.X). 

o 25 - Calldetenes -Sant Julià de Vilatorta 

o 30 – Santa Eugènia de Berga - Sant Julià de Vilatorta 

o 31 – Sant Julià de Vilatorta – Vilalleons 

Dels itineraris planificats, el 25 - Calldetenes -Sant Julià de Vilatorta es considera de prioritat alta la resta 
tenen una prioritat baixa. En el marc del present pla de mobilitat es proposa la redacció del projecte executiu de 
l’itinerari que permet la connexió amb Calldetenes i posteriorment amb Vic.  

A la actualitat des de la Diputació de Barcelona, com a gestor de la carretera BV-5202, està redactant un estudi 
d’alternatives i viabilitat de la connexió fins a Vilalleons (31) que donarà continuïtat a la passera prevista per 
damunt de la C-25. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Terme municipal Curta: 522.000 € (Execució passera C-25) 

Mitja: 30.000 € (Redacció dels Projectes) + 245.000€ (25 
Calldetenes- Sant Julià de Vilatorta) 

Llarga: 115.000€ (22),  288.000€ (30), 410.000€ (31). 

5. Documentació gràfica de referència 

Pl. Nº2 

P2.2 Integrar la xarxa ciclable urbana prevista en el Pla Director per les vies ciclistes interurbanes a la 
Plana de Vic 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta/Mitja/Llarga Alta Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Consell Comarcal d’Osona 

Diputació de Barcelona 
 

4.1 Xarxa ciclable (D) respecte població 

4.2 Xarxa ciclable respecte xarxa viària 

4.3 Aparcaments per a bicicletes respecte 
població 
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P2.3 Completar els aparcaments per a bicicletes als equipaments 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu , Mobilitat en bicicleta i Aparcament 

2. Objectius 

     3. Fomentar l'ús de modes de transport més sostenibles i que promoguin la intermodalitat. 

     4 Disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel trànsit (disminuir l’efecte 
hivernacle, el canvi climàtic i millorar la qualitat de l’aire i la salut). 

3. Descripció de l’actuació 

Un cop feta la dotació d’un aparcament segur per fomentar l’intercanvi modal es proposa la implantació de nous 
aparcaments per a la bicicleta, es preveu la dotació d’aparcaments en U per a la millora de la seva 
accessibilitat. La proposta consta de 5U per a cada punt (10 places) totalitzant un total de 16 localitzacions 
(equipaments actuals i futurs). 

 

 
 

P2.3 Completar els aparcaments per a bicicletes als equipaments 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Tot el municipi (Equipaments) 10.000 € 

5. Documentació gràfica de referència 

Pl. Nº2 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta i mitja Alta Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Diputació de Barcelona 
4.1 Xarxa ciclable (D) respecte població 

4.2 Xarxa ciclable respecte xarxa viària 

4.3 Aparcaments per a bicicletes respecte 
població 
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P2.4 Potenciar l’eix del Passeig del Torrent com a itinerari verd 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu , Mobilitat en bicicleta 

2. Objectius 

     3. Fomentar l'ús de modes de transport més sostenibles i que promoguin la intermodalitat. 

     4 Disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel trànsit (disminuir l’efecte 
hivernacle, el canvi climàtic i millorar la qualitat de l’aire i la salut). 

3. Descripció de l’actuació 

A l’actualitat Sant Julià de Vilatorta forma part de l’Espai natural Guilleries Savassona, el qual disposa de 20 
itineraris senyalitzats, dels quals 5 estan dins el terme municipal. Aquests itineraris fomenten el turisme actiu 
aprofitant aquesta xarxa per fer senderisme, potenciant el patrimoni natural i cultural del municipi. 

Els 5 itineraris s’inicien/finalitzen al Parc del les Set Fons i són considerats de dificultat baixa, la seva durada 
oscilꞏla entre els 30 min i 1,30h.  

Alhora des del parc de les Set Fons s’inicia un itinerari que connecta amb el Passeig del Torrent, es proposa la 
continuació d’aquest itinerari en paralꞏlel al Passeig del Torrent fins al camí d’Altarriba on enllaça amb la resta 
de xarxa de camins. Aquest espai alhora voreja la Riera de Sant Julià integrant el nucli urbà amb la pròpia riera 
creant un nou entorn natural pels vilatortins i vilatortines 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Passeig del Torrent 115.000 € 

5. Documentació gràfica de referència 

Pl. Nº2 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta Alta Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Diputació de Barcelona 
4.1 Xarxa ciclable (D) respecte població 

4.2 Xarxa ciclable respecte xarxa viària 

4.3 Aparcaments per a bicicletes respecte 
població 
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P2.5 Integrar un itinerari ciclable en el nou vial urbà del camí d’Altarriba 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu , Mobilitat en bicicleta i Aparcament 

2. Objectius 

     3. Fomentar l'ús de modes de transport més sostenibles i que promoguin la intermodalitat. 

     4 Disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel trànsit (disminuir l’efecte 
hivernacle, el canvi climàtic i millorar la qualitat de l’aire i la salut). 

3. Descripció de l’actuació 

En el present estudi es proposa l’obertura d’un nou vial urbà en l’actual camí d’Altarriba (P.4.3) 

 

Aprofitant l’obertura del vial urbà es proposa la integració d’un 
itinerari ciclable que faci la funció de “by pass” entre l’actual 
itinerari compartit a la BV-5202 i la proposta d’itinerari entre 
Sant Julià de Vilatorta i el nucli urbà de Calldetenes, prevista de 
forma prioritària en el Pla Director de la Bicicleta de la Plana de 
Vic i recollida en el present estudi. 

Aquesta proposta permetria una millora de l’accessibilitat entre 
els diferents pols atractors dins el nucli urbà de Sant Julià de 
Vilatorta, així com una millora de la connectivitat cap a l’exterior 
del terme municipal. 

 
 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Camí d’Altarriba  170.000 € 

5. Documentació gràfica de referència 

Pl. Nº2 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Mitja  Alta Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Diputació de Barcelona 
4.1 Xarxa ciclable (D) respecte població 

4.2 Xarxa ciclable respecte xarxa viària 

4.3 Aparcaments per a bicicletes respecte 
població 
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4.3 Mobilitat en transport públic 
 

P3.1 Fomentar amb les administracions competents dels transport públic interurbà de la comarca la 
millora dels serveis. 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en transport públic i promoció, educació i sensibilització per l’ús de modes sostenibles 

2. Objectius 

     3. Fomentar l'ús de modes de transport més sostenibles i que promoguin la intermodalitat. 

     4 Disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel trànsit (disminuir l’efecte 
hivernacle, el canvi climàtic i millorar la qualitat de l’aire i la salut). 

3. Descripció de l’actuació 

La proposta es basa en la realització de l'Estudi de millora de transport públic per carretera a la comarca 
d’Osona. Aquests tipus d’estudi, ja realitzats en diverses comarques de Catalunya, proposen: 

o En una primera fase, una anàlisi de la situació actual a partir de la recopilació de la informació 
d’aspectes: la informació sociodemogràfica; la dels equipaments de la comarca; l’oferta i la 
demanda de la xarxa de transport colꞏlectiu i, per últim, un treball de camp on es fan entrevistes 
als principals agents i enquestes als ajuntaments. Per tal d’identificar les problemàtiques i 
peticions del territori. 

o Posteriorment, es fa una diagnosi de la situació actual en matèria de mobilitat i transport 
colꞏlectiu; es defineixen els criteris i les línies que seguiran les propostes de millora; i, per últim, 
se’n fa una valoració tenint present la demanda potencial, per a consensuar les propostes de 
millora dels serveis de transport públic a la comarca. 

Objectius de millora de l’estudi: 

o La connexió dels municipis amb la seva capital comarcal (Vic) i altres municipis de referència de 
la mateixa comarca o de comarques veïnes. 

o La coordinació dels serveis interurbans. 

o La coordinació horària entre serveis regulars i de tren, i de la intermodalitat. 

o Eines de comercialització i informació de la xarxa de transport. 
 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Tot el municipi  15.000 €.  

5. Documentació gràfica de referència 

Pl. Nº3 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta Alta Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Consell Comarcal d’Osona 

P3.1 Fomentar amb les administracions competents dels transport públic interurbà de la comarca la 
millora dels serveis. 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Consell Comarcal d’Osona 

Generalitat de Catalunya 
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P3.2 Millora de l’entorn de les parades de transport públic 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en transport públic 

2. Objectius 

     3. Fomentar l'ús de modes de transport més sostenibles i que promoguin la intermodalitat. 

     4 Disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel trànsit (disminuir l’efecte 
hivernacle, el canvi climàtic i millorar la qualitat de l’aire i la salut). 

3. Descripció de l’actuació 

Per tal de fomentar la utilització del transport públic cal millorar l’accessibilitat de les parades de bus urbà del 
municipi. Dins del terme municipal hi ha ubicades 3 parades.  

Les tres parades paren en el mateix carril de circulació, totes elles estan equipades amb marquesina. Cap 
d’elles disposa d’una plataforma d’embarcament i es fa directament a vorera. 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: 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. La parada, tot i ser accessible, 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. Tot i així es 
proposa retirar les dues jardineres més properes 
per a guanyar espai pels usuaris. 

 Font d’en Titus: aquesta parada està 
ubicada Av. Vic, al límit del terme municipal. S’hi 
pot accedir amb bones condicions de seguretat 
atès que existeix una cruïlla elevada amb 
passos de vianants accessibles que permeten 
arribar a la parada des de totes les voreres 
existents. Pel que fa l’accessibilitat per a les 
PMRs, la parada no és accessible per la 
presència de dos graons. Es proposa eliminar-
los per a garantir l’accessibilitat a la marquesina. 

 C.de Sant Ponç: 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 elevat 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. Es proposa desplaçar-la a l’Av. Puig i Cunyer per tal que faci correctament la seva funció de parada. 

Aquestes millores permetrien disposar d’un entorn de proximitat de parada accessible pels usuaris del transport 
públic. En la present proposta es valora la reurbanització de l’entorn d’ambdues parades. 

 
 

P3.2 Millora de l’entorn de les parades de transport públic 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Tot el municipi (parades autobús) 

 

20.000 euros  

5. Documentació gràfica de referència 

Pl. Nº3 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta 

 

Alta Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Generalitat de Catalunya 
5.2 Adaptació a PMR parades bus urbà 

5.3 Parades amb marquesina 
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P3.3 Modificar la ruta i l’emplaçament de les parades del servei d’autobusos interurbans segons la 
consolidació prevista en el POUM 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en transport públic i promoció, educació i sensibilització per l’ús de modes sostenibles 

2. Objectius 

     3. Fomentar l'ús de modes de transport més sostenibles i que promoguin la intermodalitat. 

     4 Disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel trànsit (disminuir l’efecte 
hivernacle, el canvi climàtic i millorar la qualitat de l’aire i la salut). 

     9. Garantir una bona accessibilitat millorant els itineraris (interiors i exteriors). 

3. Descripció de l’actuació 

A l’actualitat el municipi disposa d’un estudi de mobilitat vinculat al POUM del municipi on es recull la necessitat 
de modificar la línia de bus per donar servei al sectors de desenvolupament urbanístic 1 (zona residencial del 
camí de Can Tramuntana i 4 (zona industrial la Quintana). En el marc del present estudi de mobilitat es proposa 
que en el moment de la consolidació d’aquests desenvolupaments urbanístics, es faci una adaptació del 
recorregut a les característiques i jerarquies viàries en el moment del seu desenvolupament. 

 

 
 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Tot el municipi El cost s’assumirà amb el POUM. 

5. Documentació gràfica de referència 

Pl. Nº3 

P3.3 Modificar la ruta i l’emplaçament de les parades del servei d’autobusos interurbans segons la 
consolidació prevista en el POUM 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Llarga alta Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

 
 

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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P3.4 Assegurar que totes les parades de bus disposin de la identificació de la línia de pas, l’horari i el 
recorregut en format paper 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en transport públic  

2. Objectius 

     3. Fomentar l'ús de modes de transport més sostenibles i que promoguin la intermodalitat. 

     4 Disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel trànsit (disminuir l’efecte 
hivernacle, el canvi climàtic i millorar la qualitat de l’aire i la salut). 

3. Descripció de l’actuació 

No tothom està habituat a les noves tecnologies, de manera que, tot i promoure sistemes d’informació a l’usuari 
digitals, cal vetllar perquè tota la gent del municipi tingui accés a la informació de les línies, recorregut i horaris 
de pas de cada una de les parades del municipi.  

Cal vetllar per tal que totes les parades presentin una imatge d’unitat, uniformant la informació de totes parades 
de transport públic. 

Així doncs, es proposa vetllar perquè totes les parades disposin de la informació actualitzada de les línies de 
pas, el recorregut i l’horari, així com indicar les possibilitats d’intercanvi modal o de línia que ofereix el 
recorregut d’aquesta línia. Aquesta informació cal que estigui a una zona accessible per a tots els usuaris. 

L’empresa concessionària del servei ha de garantir-ne el seu compliment. 
 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Tot el municipi Sense cost associat. El cost s’assumirà amb recursos 
propis. 

5. Documentació gràfica de referència 

-- 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta Alta Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Generalitat de Catalunya 
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4.4 Mobilitat en vehicle privat 
 

P4.1 Pla de millora de la senyalització del municipi. 
  

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat i Segurament viària 

2. Objectius 

     2. Reduir la presència de trànsit rodat al centre del municipi amb la creació de diverses estratègies 
relacionades amb l’aparcament i la jerarquització de la xarxa viària. 

3. Descripció de l’actuació 

Existeixen nombroses senyals de trànsit que han quedat desactualitzades amb el temps i que per tant, dificulten 
la mobilitat en vehicle i comprometen la seguretat viària dels usuaris de la via. 

Es proposa redactar un Pla d’actualització de la senyalització vertical i horitzontal adaptant-se a les condicions 
de mobilitat de cada vial del municipi, incloent un pla per a assegurar la seva adaptació a mesura que es 
realitzin canvis a la xarxa viària. 

Es proposa fer una revisió de la senyalització urbana d’orientació del municipi posant especial atenció en els 
següents aspectes: 

o Senyalització a la xarxa viària primària des dels accessos principals i des de la xarxa 
primària cap a les vies interurbanes.  

o Definir objectius d’informació (centres d’atracció) i compensar el nombre de senyals entre 
diferents centres. 

o No concentrar el trànsit cap a zones d’alta densitat de vehicles i vianants, o cap a l’àrea 
afectada pel pla de centre  

o Senyalització cap a l’aparcament del c. Montseny. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Tot el municipi Redacció del Pla: 15.000 € 

 5. Documentació gràfica de referència 

Pl. nº4 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta Alta Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Diputació de Barcelona 

  

 Sense indicador 
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P4.2 Proposta de nova jerarquització viària al nucli urbà. 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat  i Segurament viària 

2. Objectius 

     2. Reduir la presència de trànsit rodat al centre del municipi amb la creació de diverses estratègies 
relacionades amb l’aparcament i la jerarquització de la xarxa viària. 

     6. Reduir l’accidentalitat millorant la seguretat viària 

3. Descripció de l’actuació 

La proposta consisteix definir uns eixos viaris principals que permetin i que garanteixin la connectivitat entre els 
diferents sectors del municipi i d’aquests amb l’exterior, tenint com a objectiu redistribuir el trànsit per una xarxa 
principal i reduir aquest per la resta de vials de la xarxa viària perquè puguin ser utilitzats per altres modes de 
transport més sostenibles com ara els vianants o la bicicleta. 

L’estructura viària actual del nucli urbà de sant Julià de Vilatorta permet que aquesta configuració viària 
proposada es basi sobretot en estructurar els itineraris sobre vials amb doble sentit de circulació que fan de 
xarxa primària, i mantenir una xarxa secundària basada en una estructura de sentits únics que permetin una 
millora substancial de la seguretat viària en les diferents cruïlles i una major fluïdesa dels itineraris de connexió. 

Aquesta nova jerarquització viària no té per objectiu penalitzar al vehicle privat sinó utilitzar de forma racional i 
sostenible l’espai urbà. Les vies que no siguin considerades de primer nivell o primàries, en la majoria dels 
casos, els vehicles hi podran circular, però des de la perspectiva d’accessibilitat veïnal, fet que comporta la 
reducció de les intensitats per aquestes vies. Per aquest motiu dins de la zona 30 pacificada es proposen uns 
canvis de sentit i algunes restriccions de pas de vehicles ja existents per tal de minimitzar les intensitats de 
trànsit de certs vials. 

Per fer efectiva aquesta nova configuració viària es proposa que el pla de senyalització proposat (4.1), faciliti els 
itineraris de connexió entre els diferents sectors del municipi, les connexions cap a l’exterior i cap els diferents 
equipaments i serveis.  

 

  

Figura 17. Jerarquització actual Figura 18. Proposta de jerarquització futura 

 
 

P4.2 Proposta de nova jerarquització viària al nucli urbà. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Tot el nucli urbà Sense cost associat 

5. Documentació gràfica de referència 

Pl. nº 5 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta, Mitja i Llarga Alta Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Diputació de Barcelona  

 

 Sense indicador 
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P4.3 Potenciar l’eix de l’Av. Sant Llorenç i el Camí d’Altarriba 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat 

2. Objectius 

     2. Reduir la presència de trànsit rodat al centre del municipi amb la creació de diverses estratègies 
relacionades amb l’aparcament i la jerarquització de la xarxa viària. 

3. Descripció de l’actuació 

Actualment l’Av. Vic, l’Av. Nostra Senyora de Montserrat i l’Av. Puig i Cunyer constitueixen l’espina dorsal de la 
trama de vies que configuren el municipi. Aquestes vies són utilitzades pel vehicles que accedeixen al municipi 
procedents de Calldetenes o Folgueroles, alhora que pels diferents usuaris que es volen desplaçar entre una zona 
i altre del nucli urbà.  

Part de la nova vialitat prevista al POUM a part de connectar amb els nous sectors de creixement pretén eliminar 
el trànsit de pas per l’interior del nucli urbà desplaçant aquests vehicles cap a l’Av. Sant Llorenç, reduint 
significativament l’ús que s’han fa actualment de l’Av. Nostra Senyora de Montserrat. 

Aquests nous vials són: 

� L’Av. Sant Llorenç: Els trams de vial pendents de l’Av Sant Llorenç permet consolidar un itinerari 
perimetral com a xarxa primària. En el moment de fer els projectes corresponents s’haurà d’atendre a les 
característiques especifiques de cada tram i això s’ha de tenir en compte a l’hora d’urbanitzar-ho (p.ex. la 
integració del nous vials al projecte urbanístic que ho desenvolupi a la zona del tennis o la zona de l’era d’en Buixó 
atès que es considera que tant l’era de pedra com la casa són patrimoni del municipi) 

� La utilització del camí d’Altarriba com a vial urbà. 

En el marc del present estudi es proposa l’obertura del vial urbà del Camí d’Altarriba, atenent a les següents 
consideracions alhora de fer el corresponent projecte: 

 Restricció de pas de vehicles pesants pel vial. Aquests han d’accedir al polígon des de l’accés de la C-25 
amb la BV-5202. 

 En els extrems del nou vial es mantindrà la bidireccionalitat per donar accés a les granges existents. 

 La part central serà unidireccional sentit la BV-5202 per donar accés al vessant sud / sud-oest del nucli 
urbà, sense haver de creuar el nucli mitjançant l’Av. Nostra Senyora de Montserrat que és objecte de 
pacificació en el marc del present estudi. 

 S’integrarà un eix ciclable (proposat en el present estudi P.2.5) 

 

P4.3 Potenciar l’eix de l’Av. Sant Llorenç i el Camí d’Altarriba 

 
 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Barri de les Pedreres Av. Sant Llorenç (POUM) 

Redacció del projecte Camí d’Altarriba (35.000€) 
5. Documentació gràfica de referència 

Pl. nº4 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Mitja Alta Ajuntament de Sant julià de Vilatorta 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Sant julià de Vilatorta 

Diputació de Barcelona  
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P4.4 Reordenació del barri de les Pedreres 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat 

2. Objectius 

     2. Reduir la presència de trànsit rodat al centre del municipi amb la creació de diverses estratègies 
relacionades amb l’aparcament i la jerarquització de la xarxa viària. 

     6. Reduir l’accidentalitat millorant la seguretat viària 

3. Descripció de l’actuació 

La present proposta, integrada en el marc de la jerarquització viària proposada en el present pla de Mobilitat, té 
per objecte la reordenació de la xarxa viària del barri de les Pedreres amb la finalitat de millorar la seva 
funcionalitat i eficiència tan pel que fa a la mobilitat interna del sector, com per a l’accessibilitat dels vianants. 
S’ordena l’aparcament i es millora els creuaments amb la incorporació de passos de vianants facilitant el flux de 
circulació, tal i com es recull a la següent figura: 

 
 

 
 
 

 

P4.4 Reordenació del barri de les Pedreres 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Barri de les Pedreres Amb recursos propis de l’Ajuntament 

5. Documentació gràfica de referència 

Pl. nº4 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta Alta Ajuntament de Sant julià de Vilatorta 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Sant julià de Vilatorta 

Diputació de Barcelona  
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P4.5 Reordenació del barri del Solà i el Passeig del Torrent 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat 

2. Objectius 

     2. Reduir la presència de trànsit rodat al centre del municipi amb la creació de diverses estratègies 
relacionades amb l’aparcament i la jerarquització de la xarxa viària. 

     6. Reduir l’accidentalitat millorant la seguretat viària. 

3. Descripció de l’actuació 

La present proposta, integrada en el marc de la jerarquització viària proposada en el present pla de Mobilitat, té 
per objecte la reordenació de la xarxa viària del barri del Solà i el Passeig del Torrent, amb la finalitat de millorar la 
seva funcionalitat i eficiència tan pel que fa a la mobilitat interna del sector, com per a l’accessibilitat dels vianants. 
S’ordena l’aparcament i es millora els creuaments amb la incorporació de passos de vianants facilitant el flux de 
circulació, tal i com es recull a la següent figura: 

 
 

 

 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Barri del Solà i el Passeig del Torrent 45.000 € 

5. Documentació gràfica de referència 

Pl. nº4 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Mitja Alta Ajuntament de Sant julià de Vilatorta 

P4.5 Reordenació del barri del Solà i el Passeig del Torrent 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Sant julià de Vilatorta 

Diputació de Barcelona  
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P4.6 Nous sentits de circulació a la xarxa viària 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat 

2. Objectius 

     2. Reduir la presència de trànsit rodat al centre del municipi amb la creació de diverses estratègies 
relacionades amb l’aparcament i la jerarquització de la xarxa viària. 

     6. Reduir l’accidentalitat millorant la seguretat viària. 

3. Descripció de l’actuació 

La present proposta de sentits de circulació dona resposta a diferents situacions de la circulació de vehicles 
dins de la trama urbana de Sant Julià de Vilatorta, i que ja han estat incorporades a les diferents propostes. 

 

Canvis de trams bidireccionals a unidireccionals: 
 

 Xarxa urbana secundària que es proposa passar a carrers unidireccionals.  
 

Canvis de sentit de carrers unidireccionals: 
 

 Xarxa urbana secundària que es proposa fer canvis de sentit de circulació. 

 

 
Resum de les propostes de sentits de circulació a la trama urbana 

 
 

P4.6 Nous sentits de circulació a la xarxa viària 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Tot el nucli urbà Pressupostat en altres actuacions 

5. Documentació gràfica de referència  

Pl. nº4  

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta, Mitja i llarga Alta Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta  

Diputació de Barcelona  

 

 Sense indicador 
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4.5  Aparcament 
 

P5.1 Re-distribució de places d’aparcament al centre 

1. Àmbit d’actuació 

Aparcament 

2. Objectius 

      2. Reduir la presència de trànsit rodat al centre del municipi amb la creació de diverses estratègies 
relacionades amb l’aparcament i la jerarquització de la xarxa viària. 

     4. Guanyar espai públic per a les persones i espai de relació. 

     8. Adaptar l’oferta d’aparcament  a la demanda de rotació i de residents. 

3. Descripció de l’actuació 

La introducció de diverses actuacions de pacificació previstes en el centre, comporta la pèrdua d’espai destinat 
actualment a l’aparcament en calçada del vehicle privat motoritzat: pacificació de vials mitjanant calçada de 
plataforma única, supressions d’aparcament en cruïlles per a millorar-ne la visibilitat en les cruïlles... Tal i com 
s’ha assenyalat a la diagnosi, el dèficit d’aparcament residencial detectat és inexistent no es preveu que 
aquesta pèrdua de places pugui suposar una modificació radical dels hàbits d’aparcament dels residents. 

Probablement, s’incrementi lleugerament el temps de trobar plaça gratuïta a la calçada, però en cap cas es 
preveu una situació conflictiva. Alhora al voltant dels equipaments al nord del centre existeix moltes places 
lliures d’aparcament en calçada que poden absorbir la pèrdua de places de les actuacions proposades. 

Aquesta actuació és fruit d’un compromís d’utilització de l’espai viari entre els diferents modes de desplaçament.  

És necessari garantir unes condicions mínimes de seguretat i comoditat per als modes que fins ara presenten 
una infraestructura més penalitzada: 

- Els vianants, amb voreres estretes i no accessibles. 

- La bicicleta, amb una infraestructura mínima. 

Cal recordar que el mode de transport que gaudeix de més proporció d’espai públic dedicat al seu ús exclusiu 
és el transport privat motoritzat.  

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Centre El costos associats estan pressupostats a la fitxes per 
a vianants. 

5. Documentació gràfica de referència 

Plànol N.4 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta Mitjana Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament o altra administració pública que 
concedeixi una subvenció 

2.1 Prioritat per a vianants 

2.2. Dèficit per a vianants 
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P5.2 Millorar la senyalització de les bosses d’aparcament  

1. Àmbit d’actuació 

Aparcament 

2. Objectius 

      2. Reduir la presència de trànsit rodat al centre del municipi amb la creació de diverses estratègies 
relacionades amb l’aparcament i la jerarquització de la xarxa viària. 

     4. Guanyar espai públic per a les persones i espai de relació. 

     8. Adaptar l’oferta d’aparcament  a la demanda de rotació i de residents. 

3. Descripció de l’actuació 

Pel que fa als aparcaments i un cop consolidades les actuacions previstes en el present estudi, es proposa 
prioritzar la senyalització d’accés i sortida a les bosses d’aparcament existents al c. Montseny i al Parc de les 
Set Fonts sense haver de passar pel centre. Principalment l’aparcament del c. Montseny ha de donar servei al 
centre atès que es troba a 5 minuts caminant. 

Amb l’obertura del camí d’Altarriba es podria accedir al vessant nord-est del nucli urbà (zona d’aparcament) 
sense haver de passar pel centre (Av. Nostra Senyora de Montserrat), tal i com es recull a la següent figura: 

 

 

Per aquest motiu, als principals accessos interurbans es senyalitzarà com a “Aparcament Centre”, l’aparcament 
del c. Montseny. D’aquesta forma es pretén reduir el trànsit d’agitació pel centre que creen els visitants forans 
que busquen aparcament. 

Aquesta actuació s’inclou en el marc de la proposta del pla de senyalització. 
 

 
Millora de la senyalització d’accés a l’aparcament 

P5.2 Millorar la senyalització de les bosses d’aparcament  

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

 Sense cost associat. El cost està previst a la proposta 
4.1 (Pla de senyalització)  

5. Documentació gràfica de referència 

Pl. nº4 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Mitja, Llarga Alta Ajuntament de Sant julià de Vilatorta 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Diputació de Barcelona 
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P5.3 Desenvolupament de nous espais d’aparcament a partir d’acords amb particulars 
  

1. Àmbit d’actuació 

Aparcament 

2. Objectius 

     2. Reduir la presència de trànsit rodat al centre del municipi amb la creació de diverses estratègies 
relacionades amb l’aparcament i la jerarquització de la xarxa viària. 

     8. Adaptar l’oferta d’aparcament  a la demanda de rotació i de residents. 

3. Descripció de l’actuació 

Tal i com s’ha assenyalat a la diagnosi, el dèficit d’aparcament residencial detectat és inexistent no es preveu 
que la pèrdua de places d’aparcament pugui suposar una modificació radical dels hàbits d’aparcament dels 
residents. 

La introducció de diverses actuacions de pacificació previstes en el centre, comporta la pèrdua d’espai destinat 
actualment a l’aparcament en calçada del vehicle privat motoritzat en via pública. Aquest fet, tal i com es recull a 
la proposta 5.1, fa que es faci una re-distribució de l’aparcament amb un major utilització de les places 
disponibles a l’aparcament del c/ Montseny o en els vials al voltant dels equipaments situats a la part nord del 
centre urbà. 

Tot i així, i només en el cas que un cop desenvolupades les diverses actuacions previstes en el present estudi, 
és constatés un dèficit important d’aparcament al centre es proposa que l’Ajuntament arribi a acords amb 
propietaris de terrenys no urbanitzats per adaptar-los de forma provisional com a espais d’aparcament, tal i com 
ha succeït amb anterioritat. 

Alhora i segons les dades recollides el principal 
punt d’accés amb vehicle privat es concentra a 
l’avinguda de Vic provinent de Calldetenes i de 
l’accés a la C-25. La proposta consisteix en la 
creació d’un aparcament perimetral gratuït de 
llarga estada per reduir els efectes negatius que 
comporta la circulació de vehicles cercant 
places d’aparcament lliures en calçada. La 
proposta d’implantació es contempla al voltant 
de la plaça, principal punt d’encreuament de la 
xarxa bàsica del municipi i principal punt 
d’entrada des de la xarxa interurbana. 

Aquesta mesura ha d’anar acompanyada d’una 
senyalítica direccional que identifiqui de forma 
clara aquest aparcament des dels principals 
accessos en vehicle privat. Alhora es proposa completar la proposta amb una senyalitica per als vianants que 
indiqui el principal itinerari cap al centre i els principals equipaments. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi 20.000 € 

5. Documentació gràfica de referència 

Pl. n 4 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Llarga Baixa Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament 
 

6.3 Cobertura aparcament fora via pública 
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P5.4 Reubicació de la zona d’aparcament d’autocaravanes 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu , Mobilitat en bicicleta i Aparcament 

2. Objectius 

     4. Guanyar espai públic per a les persones i espai de relació 

     8. Adaptar l’oferta d’aparcament  a la demanda de rotació i de residents. 

3. Descripció de l’actuació 

La comarca d’Osona, a través del projecte “Osona, territori camper” i amb el suport del Departament d’Empresa 
i Coneixement ha adequat 12 àrees d’autocaravanes a diferents punts del territori on els usuaris poden aparcar 
en llocs segurs, prop dels centres dels municipis i envoltats de naturalesa. La majoria d’aquestes àrees 
disposen d’un sistema de pagament a través de l’APP “Osona, territori camper”. 

 
Adreça: aparcament del parc de les 7 fonts 
Coordenades: 41°55’17.95″N 2°19’18.41″E 

Places: 4 

 

A l’actualitat l’espai destinat a les 
autocaravanes està integrat dins de l’espai 
destinat a l’aparcament de vehicles i durant 
l’any es realitzen diverses activitats. Aquest 
fet fa que en molts ocasions es barregen 
usos que incomoden als usuaris de l’espai.  

 
Es proposa reubicar el punt de les autocaravanes a la zona verda ubicada a la part final del c. de la font del 
Cargol a tocar del camí que accedeix al parc de les Set Fonts, sota la reserva d’equipaments existents en el 
planejament, tal i com recull la següent figura: 

 
 
 
 

P5.4 Reubicació de la zona d’aparcament d’autocaravanes 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Parc de les Set Fonts  30.000 € 

5. Documentació gràfica de referència 

Pl. Nº4 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta  Alta Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Consell Comarcal d’Osona 

Diputació de Barcelona 

4.1 Xarxa ciclable (D) respecte població 

4.2 Xarxa ciclable respecte xarxa viària 

4.3 Aparcaments per a bicicletes respecte 
població   
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4.6 Actuacions ambientals 
 

P6.1 Mesura i control periòdic de la contaminació acústica i atmosfèrica 

1. Àmbit d’actuació 

Actuacions ambientals 

2. Objectius 

    10. Conscienciar i sensibilitzar a la població vers una mobilitat urbana més sostenible i propostes 
d’actuacions ambientals. 

3. Descripció de l’actuació 

D’acord amb la normativa vigent, el control i diagnosi de l'impacte acústic generat pels vehicles a motor (motos, 
motocicletes i cotxes privats, principalment) és una competència de l’Administració Local. En aquest sentit, 
l’Ajuntament ha de realitzar, periòdicament, campanyes de control de sonometria a motocicletes i ciclomotors. 

A més, l’Ajuntament disposa d’una proposta de mapa de capacitat acústica del municipi. Aquest mapa és una 
eina per classificar les zones del municipi, segons la seva sensibilitat acústica. 

Per tenir un control de la contaminació acústica del municipi es proposa realitzar les campanyes de control de 
sonometria a vehicles i planificar diferents punts de mesura dins el municipi per detectar les superacions 
permeses en cada zona de sensibilitat acústica. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi 15.000€ 

5. Documentació gràfica de referència 

--- 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta, Mitjana i 
Llarga 

Alta Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Diputació de Barcelona 
 

10.3 Emissions anuals GEH CO2 equivalent 
(Tm/any) 

10.4 Emissions anuals PM10 (Tm/any) 

10.5 Emissions anuals NOx (Tm/any) 
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P6.2 Promoure l’ús de vehicles més ecològics en la flota de vehicles municipals 

1. Àmbit d’actuació 

Actuacions ambientals 

2. Objectius 

    10. Conscienciar i sensibilitzar a la població vers una mobilitat urbana més sostenible i propostes 
d’actuacions ambientals. 

3. Descripció de l’actuació 

Una de les actuacions ambientals proposades pel PMUS, és la renovació progressiva de la flota de vehicles 
municipals per altres més eficients ecològicament. 

Les actuacions poden anar encaminades cap a la substitució de vehicles de motor convencional per d’altres 
menys contaminants. En concret, els vehicles de petita cilindrada (motocicletes, jardineria) per elèctrics, els 
cotxes i furgonetes de petita capacitat per híbrids, la incorporació de la bicicleta elèctrica a la flota de vehicles 
municipals en els desplaçaments curts; i que en la contractació de serveis externs es valori de forma positiva 
aquelles empreses que incorporin vehicles d'aquesta tipologia. 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Flota de vehicles municipals Sense cost associat 

5. Documentació gràfica de referència 

--- 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta, mitja i llarga Alta Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Diputació de Barcelona  
10.1 Consum energètic total (Tep/any) 

10.3 Emissions anuals GEH CO2 equivalent 
(Tm/any) 

10.4 Emissions anuals PM10 (Tm/any) 

10.5 Emissions anuals NOx (Tm/any) 
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P6.3 Promoure l’ús de la bicicleta elèctrica 

1. Àmbit d’actuació 

Actuacions ambientals 

2. Objectius 

    10. Conscienciar i sensibilitzar a la població vers una mobilitat urbana més sostenible i propostes 
d’actuacions ambientals. 

3. Descripció de l’actuació 

S’ha demostrat que els desplaçaments en bicicleta són els que permeten realitzar el desplaçament en el menor 
temps, en els desplaçaments interns del municipi A més a més, a banda de ser un medi de transport sostenible, 
la seva utilització permet adquirir hàbits saludables. En aquest sentit, l’estudi incorpora diferents propostes per a 
augmentar la utilització d’aquest mitjà de transport (descrites a l’apartat corresponent). 

Tot i així, l’orografia dels municipis condiciona el grau d’utilització d’aquest mitjà de transport. Precisament per 
solucionar aquest obstacle, es proposa incentivar l’ús de la bicicleta amb diferents campanyes promocionals, 
però també proposa incentivar l’ús de la bicicleta elèctrica, la qual permet salvar els obstacles orogràfics. En 
quest sentit, es proposa iniciar una campanya  enfocada a donar a conèixer aquesta modalitat, indicant les 
possibles fonts de finançament i creant un taller d’adaptació de bicicletes a bicicletes elèctriques el qual 
permetria augmentar la cohesió social, el reciclatge i el respecte al medi ambient. 

Incorporar la promoció de la bicicleta elèctrica en un dels seus objectius i incorporar les següents actuacions: 

 Explicar la possibilitat als ciutadans de fer ús dels aparcaments per a bicicletes d’alta capacitat a les 
estacions de ferrocarril, cal preveure la possibilitat d’aparcament de bicicletes elèctriques (Estació de 
Vic). Incorporar la possibilitat de disposar de consignes per guardar la bateria i punts de recàrrega de la 
bateria. 

 Difondre al conjunt de la població l’existència d’ajuts o subvencions. 

 Promoure la distribució de mercaderies o serveis a domicili per mitjà de l’ús de la bicicleta elèctrica. 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi 15.000 € 

5. Documentació gràfica de referència 

--- 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta, Mitjana i Llarga Mitjana Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Sector privat 

Diputació de Barcelona 

Generalitat de Catalunya 

 Número de campanyes realitzades 
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4.7 Promoció, educació i sensibilització per l’ús de modes sostenibles 
 

P7.1 Foment de la mobilitat a peu i en bicicleta 

1. Àmbit d’actuació 

Promoció models sostenibles 

2. Objectius 

    10. Conscienciar i sensibilitzar a la població vers una mobilitat urbana més sostenible i propostes 
d’actuacions ambientals. 

3. Descripció de l’actuació 

Per a recorreguts inferiors a 15 minuts, moure’s a peu o en bicicleta és el mode de desplaçament més eficient; 
molt més eficient que qualsevol mode de transport motoritzat i, naturalment, molt més saludable. 

Es proposa realitzar una promoció fent uns recorreguts pels diferents punts atractors del poble valorant el temps 
del recorregut i el grau d’accessibilitat dels nous itineraris, fent especial èmfasi en l’anàlisi al voltant dels centres 
escolars. Una altra proposta és realitzar una jornada dels recorreguts accessibles i ciclables del poble a mida 
que es consolidin les diverses propostes del present pla. 

L’objectiu final ha de ser satisfer una necessitat del conjunt de la població, garantint la seguretat en tot moment 
dels vianants i dels ciclistes. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi. 18.000 € (campanyes de 2000 €/any) 

5. Documentació gràfica de referència 

--- 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta, Mitjana i Llarga Alta Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Consell Comarcal d’Osona 

Diputació de Barcelona 

 

Número de campanyes realitzades 
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P7.2 Foment de la mobilitat en transport públic 

1. Àmbit d’actuació 

Promoció models sostenibles 

2. Objectius 

    10. Conscienciar i sensibilitzar a la població vers una mobilitat urbana més sostenible i propostes 
d’actuacions ambientals. 

3. Descripció de l’actuació 

La mobilitat en transport públic colꞏlectiu comporta avantatges socials, ambientals, energètics i econòmics per al 
conjunt de la ciutadania.  

El foment d’aquest mitjà per part dels diferents nivells de l’administració ha de constituir una de les estratègies 
d’actuació de les polítiques de mobilitat, que ha d’anar acompanyada d’inversions en els serveis de transport a fi 
de donar als ciutadans una veritable alternativa a l’ús del vehicle privat a motor com a sistema de desplaçament 
quotidià. Aquesta es podrà realitzar quan les propostes per transport públic s’hagin complert. 

El PMUS proposa fer difusió del transport colꞏlectiu que dona servei al municipi, i informar a la població dels 
diferents aplicatius i formes d’informació dels horaris i recorreguts. Alhora es proposa mantenir-ne l’actual 
tarificació social endegada des de l’Ajuntament per fomentar-ne l’ús. 

Així mateix, seria interesant publicitar totes aquelles actuacions realitzades que ajudin a millorar la xarxa de 
transport públic municipal, així com aquelles d’abast superior que tenen incidència als residents al municipi. 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi. 18.000 € (campanyes de 2000 €/any) 

5. Documentació gràfica de referència 

--- 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta, Mitjana i Llarga Alta Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Diputació de Barcelona 

 

Número de campanyes realitzades 
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P7.3 Foment de la intermodalitat entre el cotxe, la bicicleta i el transport públic. 

1. Àmbit d’actuació 

Promoció models sostenibles 

2. Objectius 

    10. Conscienciar i sensibilitzar a la població vers una mobilitat urbana més sostenible i propostes 
d’actuacions ambientals. 

3. Descripció de l’actuació 

Quan la tinença del cotxe es fa necessària, perquè el lloc de residència està allunyat d’una parada de transport 
públic, es pot recórrer a la intermodalitat, és a dir, a la combinació del cotxe amb altres mitjans de transport 
públic colꞏlectiu. Així, es pot realitzar el desplaçament en cotxe fins a la parada de tren o autobús més propera i, 
des d’allí, fer ús del transport públic colꞏlectiu per arribar fins al punt de destinació. 

Es proposa habilitar un espai preferent en el web del municipi on es fomenti la intermodalitat bus urbà/tren o 
vehicle privat compartit/tren per tal d’afavorir la mobilitat sostenible cap el exterior. 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Tot el  nucli urbà 18.000 € (campanyes de 2000 €/any) 

5. Documentació gràfica de referència 

--- 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta, Mitjana i Llarga Alta Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Diputació de Barcelona Número de campanyes realitzades 
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P7.4 Promoció d’iniciatives de mobilitat colꞏlaborativa i elèctrica 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat i Promoció models sostenibles 

2. Objectius 

    10. Conscienciar i sensibilitzar a la població vers una mobilitat urbana més sostenible i propostes 
d’actuacions ambientals. 

3. Descripció de l’actuació 

Existeixen diferents alternatives de mobilitat colꞏlaborativa relacionada amb el vehicle privat que poden ser 
analitzades i, si s’escau, promocionades, per tal de racionalitzar l’ús del vehicle privat: 

Car-sharing elèctric: consisteix en flotes de vehicles que poden ser llogats per temps per diferents persones 
que estan abonats al servei. Amb orígens i destins controlats (generalment aparcaments públics). També és 
anomenat cotxe multiusuari i és un sistema de mobilitat que consisteix en una empresa o organització que 
gestiona una flota d'automòbils elèctrics, amb un sistema semblant al lloguer de vehicles tradicional i els posa a 
disposició dels seus abonats (des d'una hora fins a diversos dies). Aquests sistema també es pot desenvolupar 
en flotes de vehicles d’empresa entre un conjunt de treballadors, en comptes de disposar de vehicles 
personalitzats. 

Car-pooling: Actualment, l’ocupació mitjana dels vehicles se situa en l’1,3 persones/vehicle en els 
desplaçaments interns i en 1,1 persones/vehicle en els desplaçaments de connexió. Es considera més efectiu 
que sigui des dels Plans de Desplaçaments d’Empresa (PDE) o des dels plans de mobilitat de centres 
generadors de mobilitat des d’on es fomenti aquesta iniciativa ja sigui proposant la creació de places 
d’aparcament per a vehicles d’alta ocupació, definint punts de recollida de passatgers, utilitzant espais 
d’empresa (espais virtuals, taulell d’anuncis, etc.) per posar en contacte les persones interessades, ... 

Places d’aparcament compartides. Espai d’aparcament privat que en horari diürn pot ser posat a disposició 
de privats. D’aquesta manera es pot treure places d’aparcament en calçada, aportat espai públic viari per a 
altres usos. 

Caldrà observar com evolucionen aquest sistemes i determinar si cal el paper actiu de l’administració per 
impulsar-les. 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Tot el  nucli urbà Sense cost associat. Es preveu promocionar-ho a 
través dels mitjans propis i xarxes de l’Ajuntament. 

5. Documentació gràfica de referència 

Alguns sistemes de Car Pooling existents: 

- Bla bla bla Car (www.blablacar.es) 

- Compartir (http://compartir.org/) 
- http://www.viajamosjuntos.com/ 
 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta, Mitjana i Llarga Alta Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

P7.4 Promoció d’iniciatives de mobilitat colꞏlaborativa i elèctrica 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Local, ICAEN, IDAE, Empreses especialitzades 

(Avancar, Socialcar) 
 

Km anuals realitzats en Car-sharing 
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DOCUMENT III. PLÀNOLS 
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