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INTRODUCCIÓ

El Pla de Mobilitat Urbana (PMU) és l’instrument de planificació de la mobilitat d’àmbit local, tal i
com es detalla a l’article 9 de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. Aquest té un període
de vigència de 6 anys, tot i que es planteja també l’horitzó de revisió del pla +12 anys.
L’avaluació ambiental, però, haurà de posar atenció en les mesures programades en l’horitzó
+6 anys.
El present document és l’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) del Pla de Mobilitat Urbana
de Torelló. Per a la seva redacció s’aplica la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de
plans i programes. Aquesta Llei detalla a l’article 5.b) que els plans i programes que compleixin
els requisits detallats a l’article 6 seran sotmesos a avaluació ambiental. Al seu torn, l’article
6.2. diu que els plans i programes amb efectes significatius sobre el medi ambient seran
sotmesos a impacte ambiental; entre ells es detallen a l’article 6.2. c) els relatius al transport i la
mobilitat.
El contingut de l’informe de sostenibilitat ambiental és el que s’explicita a l’article 21 de
l’esmentada llei, però el seu nivell de detall serà determinat pel document de referència
elaborat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) de la Generalitat de Catalunya,
emès després de rebre un ISA preliminar i de consultar les administracions afectades i el públic
interessat.

0.1

ANTECEDENTS

El 29 de setembre de 2008 es va entrar al DMAH l’ISA preliminar del PMU de Torelló. El DMAH
va dur a terme les consultes preceptives entre el 7/10/2008 i el 2/11/2008, en aplicació de la
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre la evaluación de los efectos de determinados planes y
programas sobre el medio ambiente. El 19 de novembre de 2008 el DMAH va emetre el
Document de Referència per a l’avaluació ambiental del PMU de Torelló.
En el moment de la redacció de l’ISA preliminar el PMU encara no s’havia començat a redactar.
El PMU es va posar en marxa l’any 2009. L’octubre del 2009 es va realitzar un taller de
diagnosi participada del PMU i el novembre del 2009 se’n va realitzar un altre de participació.
Tant les consideracions del Document de referència com les de la participació s’han incorporat
al document final del Pla de Mobilitat Urbana.
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OBJECTIUS PRINCIPALS DEL PLA

El PMU s’adreçarà bàsicament a la consecució dels objectius següents, que s’han proposat
després de la diagnosi del PMU i a partir de les sessions de participació ciutadana:
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Fig. 1. Objectius del PMU
1. Incrementar la seguretat viària, sobretot a les interseccions
Reduir la sinistralitat i evitar accidents és un dels objectius prioritaris de qualsevol Pla de
Mobilitat Urbana, aquest objectiu doncs, passa per assolir una disminució de l’accidentalitat a
partir de la implementació de mesures especifiques que afavoreixin a incrementar la seguretat
viària.
La inseguretat viària afecta tots els habitants de Torelló i de manera especialment significativa
als escolars que podrien accedir a l’escola a peu, però no ho fan degut a la manca de seguretat
als itineraris.
D’altra banda, durant la fase de diagnosi del PMU es van detectar un parell de punts negres
dins la xarxa viària de Torelló que caldria abolir.
En definitiva, el PMU es planteja diverses mesures que pretenen, tant a curt com a llarg termini,
dotar Torelló de les infraestructures necessàries que permetin acabar amb l’accidentalitat o si
més no reduir-la al màxim.
2. Millorar les condicions de la via pública per afavorir els vianants
Per tal d’incrementar el nombre de desplaçaments realitzats a peu i millorar la seguretat viària,
es proposa adequar les infraestructures relatives al vianant i dotar el municipi de més espais
destinats a aquest.
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L’afavoriment de les condicions relatives al vianant vénen acompanyades implícitament d’una
millora global de l’accessibilitat en tot el municipi, la qual cosa permetrà que tots i cadascun
dels residents o visitants al municipi tinguin les mateixes oportunitats independentment del seu
grau de mobilitat.
Finalment, també es contempla la supressió de totes les barreres arquitectòniques existents
dins de la xarxa viària municipal actual.
3. Potenciar l’ús de modes no motoritzats
El PMU es planteja acabar amb l’hegemonia del vehicle privat motoritzat dins de la mobilitat
actual i oferir doncs alternatives viables a aquest mode incrementant l’oferta relativa als altres
modes de desplaçament no contaminants tals com la bicicleta i l’anar a peu.
D’aquesta manera es pretén disminuir l’emissió de gasos contaminants relatius als modes de
transport motoritzat i equiparar les quotes de repartiment modal clarament favorables als
vehicles privats motoritzats.
4. Fer complir el codi de circulació
Aquest objectiu està clarament lligat a l’increment de la seguretat viària, ja que saltar-se el codi
de circulació pot comportar unes conseqüències difícilment assumibles.
En molts casos les infraccions tenen a veure amb la velocitat inadequada, no respectar les
senyals de trànsit o a estacionaments il·legals, que poden provocar accidents o dificultar la
bona fluïdesa de la mobilitat.
Les mesures en aquest sentit acostumen ser:
-

Col·locació d’elements físics que permetin regular la velocitat de circulació.

-

Facilitar una visualització adequada de les senyals de trànsit.

-

Sancionar de forma severa les conductes no adequades tant de circulació en general com
d’aparcament en particular.
5. Facilitar la disponibilitat d’estacionament a les zones comercials

Es proposa la regulació de l’aparcament per garantir una rotació adequada en l’entorn de les
zones comercials del municipi. D’aquesta manera s’assegura que durant el període diürn en
que els establiments comercials resten oberts hi ha places d’aparcament disponibles.
Aquest tipus de mesures acaben repercutint de manera favorable en una millora de la fluïdesa
circulatòria del seu entorn més proper, ja que evita el trànsit captiu (vehicles que donen voltes
en busca d’un lloc d’aparcament per a la zona).
6. Facilitar l’accés dels treballadors als polígons industrials
Es

proposa incrementar l’oferta relativa a tots els modes de transport, actualment molt

favorable als vehicles privats motoritzats, per tal de millorar les infraestructures necessàries que
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permetin augmentar el nombre de desplaçaments d’accés o sortida de la feina fets a través de
modes de transport més sostenibles.
Es preveu doncs augmentar el nombre de desplaçaments fets a peu, en bicicleta i/o en
transport públic i evidentment i en mesura del possible, disminuir el nombre de desplaçaments
fets en vehicle privat motoritzat.
Aquestes propostes han d’anar acompanyades de campanyes de foment, informatives i de
gestió als mateixos centres de treball.
7. Millorar l’oferta de transport públic urbà i interurbà
Per tal d’aconseguir incrementar el nombre d’usuaris del transport públic es proposa millorar-ne
l’oferta.
A través d’aquesta millora es dóna la possibilitat de que les persones amb risc social, PMR i
persones que pel que sigui no disposen de vehicle privat puguin exercir el seu dret a moure’s
pel territori.
Tanmateix, la millora de l’oferta del transport públic també contribueix de forma significativa a la
reducció de les emissions de gasos contaminants i per tant en la millora de la qualitat medi
ambiental i social.
8. Facilitar l’estacionament als residents en cada barri
Evitar que la manca d’aparcament afecti als residents que no disposen de plaça de pàrquing
privat i que per tant es veuen obligats a deixar el cotxe a la via pública o en aparcaments
d’abonament públics/privats. Aquesta millora pretén garantir l’aparcament nocturn de tots els
residents del municipi.
9. Restringir la circulació dels vehicles privats al centre i àrees residencials
Es proposa regular alguns vials per tal que la circulació per al seu interior sigui exclusiva als
veïns i/o serveis municipals o de mercaderies habilitats per fer-ho.
La restricció del trànsit permetrà la utilització d’aquests espais pels vianants i els ciclistes,
aconseguint així més espai de prioritat invertida.
Tanmateix també s’incrementarà la seguretat dels residents, s’afavorirà la creació d’un entorn
més amable de convivència ciutadana i es recuperarà espai públic que en l’actualitat l’ocupa
gairebé de forma integra els vehicles.
Òbviament aquesta mesura contribuirà positivament en la millora de l’accessibilitat i supressió
de les barreres arquitectòniques.
10. Facilitar la circulació dels vehicles privats a la xarxa bàsica
Es proposa millorar les característiques de circulació dels vehicles privats dins de la xarxa viària
bàsica.
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La proposta doncs s’entén com una reordenació del trànsit i una jerarquització de la xarxa
viària que permeti una millora integral en la fluïdesa de la circulació rodada.
Aquesta reordenació pretén adequar la xarxa viària bàsica, més ben preparada per absorbir
grans intensitat de trànsit i al mateix temps disminuir el volum circulatori de les zones menys
preparades, creant així àrees pacificades.

2

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES CONNEXOS

A continuació es presenten altres documents, plans o programes, que estan relacionats amb el
PMU de Torelló. A nivell europeu el Pla s’emmarca dins els objectius generals del Sisè
programa d’acció de la Unió Europea en matèria de Medi Ambient.
Als nivells estatal i autonòmic el PMU es relaciona, entre d’altres, amb els següents plans:
•

Pla Estratègic d’Infraestructures i transport (PEIT) 2005-2020, espanyol.

•

Pla territorial general de Catalunya, 1995

•

Pla d’infraestructures pel transport de Catalunya, 2006-2026. Aquest contempla el
desdoblament de la línia Vic-Ripoll, que passa per Torelló.

•

Pla de transport de viatgers a Catalunya 2008-2012

•

Pla estratègic de l’energia de Catalunya, 2006-2015

•

Pla territorial parcial de les Comarques Centrals (agost del 2007). Proposa una nova
estació de la línia Barcelona-Puigcerdà amb park&ride i proposta de serveis d’aportació
que donaria servei als nous creixements previstos als sud de Torelló i Sant Pere i Sant
Vicenç de Torelló. Així mateix podria servir de punt d’aportació al sistema ferroviari des de
la Garrotxa aprofitant el nou corredor de Bracons.

Finalment, a nivell local, Torelló forma part del Pla Estratègic de la Vall del Ges, Orís i Bisaura,
que va presentar-se en forma d’Agenda 21 a finals de 2004. A més, el municipi compta amb un
Pla d’Accessibilitat des del 2001 i amb un Pla d’Accessibilitat en el Transport de gener del
2006.
•

Pla d’accessibilitat del Municipi de Torelló (2001)

L’any 2001 l’Ajuntament de Torelló va encarregar, mitjançant el Consorci de Recursos per a la
Integració de la Diversitat de la Diputació de Barcelona el Pla d’Accessibilitat de Torelló. Aquest
Pla feia una diagnosi de l’estat de l’accessibilitat en el municipi, determinava les accions que
l’Ajuntament havia de realitzar al respecte en els següents anys, els criteris d’actuació en les
obres, els sistemes de gestió així com les accions immediates per tal de fer de Torelló un
municipi accessible a tots els nivells.
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Pe tal d’assolir aquest objectiu el Pla es divideix en tres documents: “Accessibilitat en via
pública”, “Accessibilitat al transport públic” i “Accessibilitat en edificis”. D’aquests, l’estudi de la
via pública és fonamental per al PMU, doncs proposava intervencions concretes sobre els
carrers en forma d’eixamplament de voreres i millora de la seguretat en determinades
interseccions. Aquestes intervencions van ser desenvolupades en un projecte constructiu
posterior i estan essent implementades.
•

Pla de Futur Sostenible Vall del Ges, Orís i Bisaura (2003)

L’any 2003 els 9 municipis que integren el Pla Estratègic de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
iniciaren els treballs per a l’elaboració de l’Agenda 21 del Pla estratègic, amb el suport de la
Diputació de Barcelona. El procés de l’Agenda 21 s’ha anat desenvolupant en una sèrie de
documents d’anàlisi i diagnosi d’aquest territori que ha servit de base per elaborar el Pla de
Futur Sostenible de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.
Aquest pla és un document programàtic que defineix les polítiques i actuacions que s’han
d’impulsar al territori per tal d’assolir un desenvolupament més sostenible. Una de les
propostes d’aquest document és fer un Pla Director de Mobilitat Urbana en el municipi de
Torelló. Altres propostes d’aquest Pla relacionades amb la mobilitat a Torelló es recolliran en el
PMU de Torelló.

3

DIAGNOSI

Es realitza a continuació la diagnosi del model de mobilitat de Torelló. Aquesta es sustenta en
l’anàlisi del PMU i en les aportacions de la ciutadania de Torelló fetes durant la primera sessió
de participació ciutadana del PMU.

3.1

MOBILITAT A PEU

 La quota modal a peu és del 42,3%, incrementant-se fins a un 60% en el cas del viatges
interns, que corresponen a més de 17.000 viatges al dia.
 Bona accessibilitat del centre històric del nucli urbà i de la zona comercial del barri de
Montserrat, com a punts on es concentra el teixit urbà de Torelló i del comerç de proximitat.
 L’accessibilitat a l’estació del tren és bona tot i les deficiències que presenta el pas soterrat
d’accés al barri de l’estació.
× Vials majoritàriament plans però que connecten amb àrees topogràficament més elevades.
× Accessibilitat deficient als polígons industrials degut a la seva posició perifèrica respecte el
centre.
× En l’accés a les escoles es produeixen conflictes en els itineraris degut a que molts alumnes
podrien accedir a l’escola a peu però no poden per inseguretat.
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× Un 4% de les voreres tenen amplades totals < a 1,5 metres, fet que crea dificultats a les
persones amb mobilitat reduïda. De totes formes, la major part són correctes
× El carrer Sant Bartomeu degut a l’estretor de la secció i de les voreres i la gran intensitat de
trànsit dificulta la mobilitat en el mode a peu.
× Existeix certa limitació per als vianants a l’hora de creuar la línea del ferrocarril, degut a la
poca quantitat de passos existents.

3.2

MOBILITAT EN BICICLETA

 El reduït nombre de viatges per la gran majoria de carrers fa que el trànsit en bicicleta no
entorpeixi el trànsit motoritzat, permetent la coexistència entre modes
× Inexistència de carrils bici habilitats com a tal
× Ús de la bicicleta pràcticament inexistent, amb un 0,8% de la quota total
× Manca d’aparcaments per aquest mode en el municipi
3.3

MOBILITAT EN TRANSPORT PÚBLIC

 Existència d’una estació de tren i previsió de construcció d’un altra al sud-est del nucli urbà.
 Existència d’un servei de transport adaptat per a gent gran
× Inexistència d’un transport públic pròpiament urbà.
× Impossibilitat de l’ús interurbà com a bus urbà degut a una freqüència excessivament baixa.
× Inexistència d’integració tarifària en el bitllets
3.4

MOBILITAT EN VEHICLE PRIVAT MOTORITZAT

 L’accessibilitat en transport privat és bona en qualsevol punt del municipi.
× Ús excessiu del vehicle privat tant pels moviments interns com externs, gràcies a la bona
accessibilitat
× Càrrega excessiva en determinats carrers del centre urbà
× Falta d’integració a la xarxa urbana de determinades travessies, fet que dificulta els altres
modes de transport
× La trama urbana del nucli antic dificulta el pas transversal de vehicles, impedint l’ús de la
ronda del Puig per descongestionar el centre.
× Congestions puntuals entrada i sortida de les escoles, com és el cas del carrer Sant
Bartomeu
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3.5

APARCAMENT

 Superàvit d’estacionament nocturn en el nucli urbà, tot i que en el casc antic el marge és
reduït
 L’aparcament del Sindicat millorarà la situació en el casc antic.
 Regulació de l’estacionament al voltant del casc antic.
× Dèficit d’estacionament diürn en hores punta en tot el casc antic (considerant però la rotació
en l’estacionament pròpia dels centres comercials)

3.6

SEGURETAT VIÀRIA

× Presència de dos punts negres a la xarxa viària que degut a la seva configuració actual no
garanteixen la seguretat.

4

DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS AMBIENTALS

El PMU de Torelló es planteja el compliment dels objectius ambientals exposats al document
de referència de l’ISA, donat que encara no ha estat aprovat el Pla Director de Mobilitat de les
Comarques Centrals. Aquests s’han endreçat jeràrquicament en funció de la seva importància
relativa per al municipi de Torelló, identificada durant la diagnosi. D’altra banda, s’inclouen a
continuació els indicadors que s’utilitzaran per a la verificació del compliment dels objectius:
Taula 1. Objectius ambientals del PMU de Torelló
OBJECTIU AMBIENTAL
1. Millorar l’accessibilitat i la
seguretat de la xarxa viària urbana

INDICADORS
Accidents anuals amb víctimes a la xarxa viària
% d’accidents anuals amb vianants o ciclistes implicats
Accidents amb víctimes per veh-km
% xarxa viària amb dèficit d’accessibilitat per als vianants (Km
vorera amb menys de 1,5m útils o inexistent*100 /total km xarxa
viària)
% espai viari per als vianants respecte l’espai viari total

2. Reducció de la quota de viatges
en vehicle privat motoritzat

% de viatges en vehicle privat motoritzat respecte els viatges
totals

3. Reducció de l’espai públic
utilitzat pels vehicles privats
motoritzats

% d’espai públic urbà destinat al vehicle privat (circulació i
aparcament)
% de la xarxa viària amb prioritat per a vianants (prioritat per a
vianants i prioritat invertida)
% d’espai públic d’ús exclusiu o prioritari per a vianants o bicis
Km carril bici / total habitants
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OBJECTIU AMBIENTAL
4. Reducció de les emissions de
gasos d’efecte hivernacle i altres
contaminants (PM10, NOx)

INDICADORS
tCO2/any emeses pel sector dels transports
tNOx/any emeses pel sector dels transports
tPM10/any emeses pel sector dels transports

5. Minimitzar el consum d’energia

Tep/any consumits pel sector dels transports

6. Millorar la qualitat acústica

% població exposada a més de 65dB diürns de valor d’immissió
% població exposada a més de 55dB nocturns de valor d’immissió

5

DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ D’ALTERNATIVES

En aquest apartat es realitza en primer lloc un anàlisi de l’alternativa 0 (zero), entesa com a
l’escenari tendencial per a l’any 2014 en absència de Pla de Mobilitat Urbana. En segon lloc, es
s’analitza al seu torn l’alternativa proposada amb el Pla de Mobilitat Urbana per al 2014.
En ambdues anàlisis s’identifiquen els principals vectors que contribueixen a modificar els
fluxos ambientals respecte a l’escenari de referència 2008, i que permeten avaluar el potencial
de canvi que poden aportar les diferents línies estratègiques associades a la gestió sostenible
de la mobilitat.
Finalment es descriu l’alternativa proposada, entesa com una definició del nivell de prioritat i
d’intensitat d’actuació que s’ha escollit per a cada una de les principals línies estratègiques que
persegueixen un model de mobilitat més sostenible.

5.1

5.1.1

AVALUACIÓ DE L’ALTERNATIVA 0

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ

Actualment el municipi de Torelló compta amb una població total 13.680 habitants (dades a 1
de gener de 2008). S’ha realitzat una prognosi de l’evolució de la població en funció del
creixement previst pel Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals. El càlcul s’ha realitzat
a partir del pes que representa la població de Torelló respecte la de la comarca d’Osona
(9,11%), per a la que es preveu un creixement de 100.000 habitants entre el 2006 i el 2026, i
dividint el creixement entre els 20 anys d’aplicació del Pla Territorial.
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Fig. 2. Evolució de la població a Torelló per als escenaris tendencials +6 i +12 anys. Font:
AMBIMOB-U i Pla Territorial de les Comarques Centrals.

5.1.2

EVOLUCIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA

Els estudis i enquestes de mobilitat a Catalunya dels darrers anys, han comportat un canvi
important en la percepció de la mobilitat generada per les persones. En primera instància, les
dades obtingudes a partir de l’enquesta de mobilitat obligada, EMO 2001, permetien quantificar
únicament la mobilitat obligada, és a dir aquella que es trobava vinculada a treball o estudis.
Alhora, l’enquesta mostrava mancances importants a l’hora de quantificar els viatges que es
realitzaven de forma no motoritzada.
El canvi de tendència que va comportar la realització de l’enquesta de mobilitat quotidiana,
EMQ 2006, va permetre aprofundir en els coneixements de mobilitat total dels catalans, de
forma que de l’estudi de la mobilitat obligada es va passar a l’estudi de la mobilitat ocupacional
i personal. D’aquesta forma es va començar a quantificar tot un seguit de relacions que
anteriorment no es valoraven i que es va demostrar superior a la pròpia mobilitat ocupacional.
Alhora, es va introduir canvis metodològics importants en el càlcul de la distribució de la
mobilitat per modes de transport, incloent els modes no motoritzats i que han esdevingut, en
molts casos, la forma principal de mobilitat per a desplaçaments interns al municipi.
Per tant, l’evolució de dades sobre mobilitat podria aparentment significar un increment de la
mobilitat de les persones. No obstant, si es consideren aquestes apreciacions sobre els canvis
metodològics de càlcul aquesta afirmació és difícilment justificable. D’aquesta forma, no es pot
considerar un increment del nombre de viatges diaris associats a cada individu per falta d’una
evolució estadística que així ho determini.
En conseqüència doncs, el càlcul de la mobilitat generada a Torelló s’ha realitzat considerant el
nombre de viatges per persona i dia constant, i aplicat sobre la població resultant a l’any horitzó
–que sí que manté una tendència a l’alça-. A tal efecte, s’observarà un increment del nombre
de desplaçaments i per tant de la mobilitat generada a la localitat. Alhora, es podria observar
també un increment de la quota de viatges en modes motoritzats induït pel creixement de

Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla de Mobilitat Urbana de Torelló

12

l’índex de motorització i per la comoditat que suposa l’ús del vehicle privat motoritzat envers els
modes no motoritzats No obstant, degut a la manca de dades que permetin avaluar les
dinàmiques de canvi modal en funció de l’índex de motorització, s’ha considerat mantenir per a
l’escenari tendencial una quota modal igual a l’actual. Pel que respecta als viatges atrets per la
localitat, és a dir aquells que principalment són realitzats per no residents a Torelló, la
metodologia emprada per al càlcul ha estat diferent. La gran quantitat d’origen i destinació dels
viatges de connexió no permeten efectuar una projecció del nombre de viatges en base al
creixement de població. Per aquest motiu, la projecció d’aquests viatges s´ha efectuat
considerant un creixement percentual anual del 2% de la mobilitat.
És en definitiva, una tendència desfavorable des del punt de vist ambiental, ja que el
creixement en el nombre total de desplaçaments suposa un increment de la quantitat total de
viatges realitzats de forma motoritzada, cosa que suposa un increment del consum energètic,
de la contaminació acústica i ambiental, així comi una continuació amb el model de mobilitat
existent, en què s’estableix una forta dependència del vehicle privat.
•

Mobilitat interna

Per a la quantificació de la mobilitat generada a Torelló a l’escenari tendencial –alternativa 0-,
s’ha procedit a diferenciar els càlculs en mobilitat interna i de connexió:
S’entén per mobilitat interna aquells desplaçaments que es generen a l’interior del terme
municipal del municipi i finalitzen a l’interior del mateix. És a dir, que tenen com a origen i
destinació el propi municipi de Torelló.
Aquests desplaçaments poden agrupar-se en dos grans grups en funció del municipi de
residència de l’individu. Per una banda, es donen viatges de residents a Torelló que realitzen
desplaçaments dintre del seu municipi. I per altra, viatges de no residents a Torelló que
realitzen viatges complerts dintre del municipi, i que han estat precedits o seran secundats de
com a mínim un viatge complert intermunicipal.
Els viatges interns de residents han estat quantificats a partir de l’enquesta telefònica que va
realitzar Opinòmetre per al Pla de Mobilitat Urbana. Els viatges interns de no residents s’han
extret de l’explotació estadística de la enquesta de mobilitat quotidiana de 2006 per a la
comarca d’Osona.
La quantificació dels viatges interns a Torelló es mostra en la següent taula:
Taula 2.

Prognosi de la mobilitat interna de Torelló en l’alternativa 0. Font: elaboració pròpia.
ESCENARI ACTUAL (2009)

INTERNS -RESIDENTSVehicle privat
Transport públic
Modes no motoritzats

ESCENARI TENDENCIAL (2014)

% modal

Núm. Viatges

% modal

Núm. Viatges

38,9

11134

38,9

13583

0,3

86

0,3

105

60,8

17402

60,8

21229

28622
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ESCENARI ACTUAL (2009)
INTERNS -NO RESIDENTS-

% modal

Núm. Viatges

% modal

Núm. Viatges

62

191

62

215

0

0

0

0

38

117

38

132

Vehicle privat
Transport públic
Modes no motoritzats

TOTAL

•

ESCENARI TENDENCIAL (2014)

308

347

28.930

35.263

Mobilitat de connexió:

S’entén per mobilitat de connexió aquells desplaçaments que es realitzen entre Torelló i fora
del municipi, o viceversa. Els primers, aquells que tenen com a origen Torelló i destinació fora
del municipi, s’anomenen viatges generats a Torelló; mentre que els que es desplacen de fora
a Torelló són els desplaçaments atrets.
Per al càlcul d’ambdós indicadors s’ha procedit de forma anàloga a la quantificació de la
mobilitat interna. Els viatges generats a Torelló de residents s´han avaluat mitjançant l’enquesta
telefònica a residents, mentre que els viatges generats per no residents s’ha avaluat mitjançant
l’enquesta de mobilitat quotidiana explotada.
La quantificació dels viatges de connexió amb Torelló es mostra en la següent taula:
Taula 3.

Prognosi de la mobilitat de connexió de Torelló en l’alternativa 0. Font: elaboració

pròpia.
ESCENARI ACTUAL (2009)
GENERATS I ATRETS
Vehicle privat
Transport públic
Modes no motoritzats

% modal

Núm. Viatges

% modal

Núm. Viatges

89,05

13118

89,05

15916

4,3

769

4,3

935

6,65

780

6,65

944

TOTAL

•

ESCENARI TENDENCIAL (2014)

14.667

17.795

Mobilitat total:

En definitiva, la suma de la totalitat de viatges que es realitzen de forma interna o entre Torelló i
altres localitats, es pot visualitzar a la taula següent:
Taula 4.

Prognosi de la mobilitat total de Torelló en l’alternativa 0. Font: elaboració pròpia.
ESCENARI ACTUAL (2009)

TOTAL INTERNA
Vehicle privat

Núm. Viatges

Núm. Viatges

11325

13798

86

105

17519

21361

28930

35263

Núm. Viatges

Núm. Viatges

Transport públic
Modes no motoritzats
TOTAL CONNEXIÓ

ESCENARI TENDENCIAL (2014)
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ESCENARI ACTUAL (2009)
Vehicle privat

ESCENARI TENDENCIAL (2014)

13118

15916

Transport públic

769

935

Modes no motoritzats

780

944

14667

17795

43.597

53.058

TOTAL

Observant la taula resum anterior es pot observar com l’evolució tendencial de la mobilitat total
a Torelló podria comportar un increment en el nombre de viatges del 21,7% respecte els
desplaçaments actuals. Tendència que hauria de ser modificada atenent a les propostes del
Pla de Mobilitat Urbana.

5.1.3

ESTIMACIÓ DEL PARC DE VEHICLES

La distribució del parc de vehicles segons el tipus de combustible s’ha estimat a partir de les
hipòtesis incorporades en l’eina de càlcul AMBIMOB-U. Aquesta mateixa eina considera una
evolució prevista per als propers 6 anys per als turismes i per les motocicletes. Pel que fa al
volum global del parc de vehicles s’ha considerat que es manté la tendència d’increment de
l’índex de motorització (vehicles/1.000 habitants) dels últims 3 anys. Això representa que per a
un increment anual previst de la població del 3,08% (la qual cosa suposa prop d’un 20% total
durant 6 anys), s’espera un increment del parc de vehicles en 6 anys del 28,69%.

Fig. 3. Hipòtesi de distribució dels turismes segons el tipus de combustible. Font: elaboració a
partir de l’AMBIMOB-U.
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Fig. 4. Hipòtesi de distribució de les motocicletes segons el tipus de combustible. Font:
elaboració a partir de l’AMBIMOB-U.

5.1.4

EVOLUCIÓ DE LES VELOCITATS DE CIRCULACIÓ I DEL NIVELL DE CONGESTIÓ

Es considera que a Torelló no hi ha vies congestionades (entenent com a tal les vies on
s’interromp la fluència de la circulació perquè la sol·licitació de vehicles supera la capacitat de
la via) i que tampoc no n’hi haurà en el futur.
Pel que fa a les velocitats, donades les característiques dels carrers es considera que es
mantindran.

5.1.5

IMPACTE GLOBAL DE L’ALTERNATIVA 0

La continuació amb el model de mobilitat actual, i amb les tendències que s’han seguit durant
els darrers anys, no preveu un canvi substancial en el repartiment modal, ans al contrari, es
preveu el manteniment d’un repartiment modal similar a l’actual.
D’altra banda, el parc de vehicles es preveu que augmenti seguint les tendències dels darrers
anys, així com la població.
A partir de la combinació dels efectes descrits en l’apartat anterior s’estima que els impactes
ambientals del sistema de mobilitat del municipi a 6 anys vista en absència de PMU serà un
increment del consum d’energia del 17%, de les emissions de CO2 d’un 16% (veure taula 5 i
taula 6), un reducció de les emissions de NO x d’un 2% (veure taula 7), i un augment de les
emissions de PM10 d’un 19% respecte als nivells actuals (veure taula 8).
Taula 5. Consum energètic de la mobilitat per a l’alternativa 0. Font: elaboració pròpia a partir
de l’AMBIMOB-U.
Any 0

CONSUM ENERGÈTIC

Any +6
∆%

Total Consum energètic (tep/any)
Per tipus de
combustible
(tep/any)

11,06

12,99

17%

Gasolina

4,59

3,18

-31%

Diesel

6,44

9,06

41%

GN

0,00

0,26

0%

Electricitat

0,00

0,02

0%
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Any 0

CONSUM ENERGÈTIC

Per tipologies de
vehicle (tep/any)

Any +6

Bio10

0,03

0,21

∆%
499%

GLP

0,00

0,12

0%

Híbrids

0,00

0,03

0%

Hidrogen

0,00

0,12

0%

Cotxes

6,51

7,16

10%

Taxis

0,00

0,00

0%

Motos

0,30

0,36

20%

Veh. Lleugers

1,62

2,07

28%

Veh. Pesants

1,22

1,47

20%

Busos

1,41

1,92

36%

Ferroviari

0,00

0,00

0%

Privat

6,81

7,52

10%

Públic

1,41

1,92

36%

Passatgers

8,22

9,44

15%

Mercaderies

2,85

3,55

25%

Per mode de
transport (tep/any)
Mode passatgers i
mercaderies
(tep/any)

Taula 6. Emissions de CO2 de la mobilitat per a l’alternativa 0. Font: elaboració pròpia a partir
de l’AMBIMOB-U.
Any 0

EMISSIONS CO2

Any +6
∆%

Total Emissions (t/any)

Per tipus de
combustible (t/any)

Per tipologies de
vehicle (t/any)

Per mode de
transport (t/any)

33,28

38,68

16%

Gasolina

13,66

9,45

-31%

Diesel

19,51

27,47

41%

GN

0,00

0,69

0%

Electricitat

0,00

0,00

0%

Bio10

0,10

0,61

499%

GLP

0,00

0,37

0%

Híbrids

0,00

0,09

0%

Hidrogen

0,00

0,00

0%

Cotxes

19,53

21,57

10%

Taxis

0,00

0,00

0%

Motos

0,89

1,06

20%

Veh. Lleugers

4,90

6,20

27%

Veh. Pesants

3,70

4,46

21%

Busos

4,26

5,38

26%

Ferroviari

0,00

0,00

0%

Privat

20,41

22,63

11%
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Mode passatgers i
mercaderies (t/any)

Públic

4,26

5,38

26%

Passatgers

24,68

28,01

14%

Mercaderies

8,60

10,67

24%

Taula 7. Emissions de NO x de la mobilitat per a l’alternativa 0. Font: elaboració pròpia a partir
de l’AMBIMOB-U.
Any 0

EMISSIONS NOx

∆%

Total Emissions (t/any)

Per tipus de
combustible (t/any)

Per tipologies de
vehicle (t/any)

Per mode de
transport (t/any)
Mode passatgers i
mercaderies (t/any)

Any +6

0,19

0,18

-2%

Gasolina

0,06

0,03

-50%

Diesel

0,13

0,15

16%

GN

0,00

0,00

0%

Electricitat

0,00

0,00

0%

Bio10

0,00

0,01

434%

GLP

0,00

0,00

0%

Híbrids

0,00

0,00

0%

Hidrogen

0,00

0,00

0%

Cotxes

0,08

0,07

-13%

Taxis

0,00

0,00

0%

Motos

0,00

0,00

27%

Veh. Lleugers

0,03

0,03

7%

Veh. Pesants

0,03

0,03

2%

Busos

0,04

0,05

8%

Ferroviari

0,00

0,00

0%

Privat

0,08

0,07

-12%

Públic

0,04

0,05

8%

Passatgers

0,13

0,12

-5%

Mercaderies

0,06

0,06

4%

Taula 8. Emissions de PM10 de la mobilitat per a l’alternativa 0. Font: elaboració pròpia a partir
de l’AMBIMOB-U.
Any 0

EMISSIONS PM10

∆%

Total emissions (t/any)
Per tipus de
combustible
(t/any)

Any +6

0,03

0,04

19%

Gasolina

0,01

0,01

-20%

Diesel

0,02

0,03

35%

GN

0,00

0,00

0%

Electricitat

0,00

0,00

0%

Bio10

0,00

0,00

626%
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Any 0

EMISSIONS PM10

Per tipologies
de vehicle
(t/any)

GLP

0,00

0,00

∆%
0%

Híbrids

0,00

0,00

0%

Hidrogen

0,00

0,00

0%

Cotxes

0,02

0,03

19%

Taxis

0,00

0,00

0%

Motos

0,00

0,00

27%

Veh. Lleugers Merc.

0,01

0,01

23%

Veh. Pesants Merc.

0,00

0,00

10%

Busos

0,00

0,00

16%

Ferroviari

0,00

0,00

0%

Privat

0,02

0,03

20%

Públic

0,00

0,00

16%

Passatgers

0,03

0,03

19%

Mercaderies

0,01

0,01

19%

Per mode de
transport (t/any)
Mode
passatgers i
mercaderies
(t/any)

5.1.6

Any +6

AVALUACIÓ DE L’ALTERNATIVA 0 RESPECTE ELS OBJECTIUS AMBIENTALS

A continuació es presenta una taula on s’analitza de forma qualitativa el compliment dels
objectius ambientals de l’alternativa 0 per a l’horitzó tendencial a 6 anys vista:
Taula 9. Assoliment dels objectius ambientals de l’alternativa 0.
OBJECTIUS AMBIENTALS

ESCENARI TENDENCIAL +6

1- Millorar l’accessibilitat i la
seguretat de la xarxa viària urbana

La xarxa viària actual pateix problemes d’inseguretat, que no
s’espera que millorin a llarg termini si no s’implementa cap
mesura. Ans al contrari, amb l’augment de la població i del
nombre de vehicles, la inseguretat viària tendirà a augmentar.

2- Reducció de la quota de viatges
en vehicle privat motoritzat

S’espera que si es mantenen les tendències actuals, la quota
de viatges en vehicle privat motoritzat respecte el total de
viatges realitzats es mantingui en els valors actuals. Per tant,
sense l’aplicació d’un PMU no s’assoleix aquest objectiu.

3- Reducció de l’espai públic
utilitzat pels vehicles privats
motoritzats

L’augment de vehicles privats motoritzats ha agreujat en els
darrers anys l’ocupació de l’espai públic per aquest tipus de
vehicles en detriment de l’ocupació dels modes de transport
més sostenibles, que ocupen a més menys espai. És per això
que si es continua amb la tendència actual s’espera que la
situació empitjori respecte la situació present.

4- Reducció de les emissions de
gasos d’efecte hivernacle i d’altres
contaminants (NOx, PM10)

Sense la redacció d’un PMU s’espera que les emissions de
CO2 augmentin un 16% i les de PM10, un 19%. Això ens situa
lluny del compliment de l’objectiu de reducció d’emissions. En
canvi, les emissions de NOx poden tendir a disminuir un 2%, la
qual cosa suposa una lleugera reducció respecte les emissions
actuals.

5- Minimització del consum
d’energia

Si es continua amb les tendències actuals, el consum d’energia
derivat del transport augmentarà un 17%. Per tant, no es
complirà aquest objectiu.
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6- Millora de la qualitat acústica

5.2

La qualitat acústica depèn fonamentalment del trànsit al
municipi de Torelló. En les previsions de l’alternativa 0, el
nombre de vehicles augmentarà, així com el nombre de
desplaçaments. Per tant, s’espera que empitjori la qualitat
acústica

AVALUACIÓ DE LES LÍNIES D’ACTUACIÓ AMBIENTALMENT MÉS RELLEVANTS

L’avaluació de l’alternativa 0 obre un conjunt de reptes que cal afrontar amb la proposta del
PMU de Torelló. Cal destacar que de l’anàlisi anterior es desprèn que l’assoliment de tots els
objectius ambientals requereix en major o menor mesura una disminució dels vehicles-km
recorreguts amb vehicle privat.
En aquest apartat es fa una reflexió sobre el potencial de millora dels impactes ambientals que
permeten assolir les diferents línies d’actuació que s’emmarquen dins l’àmbit competencial d’un
PMU, i que poden ser tècnicament i econòmicament viables dins l’horitzó dels propers 6 anys,
per tal de poder formular posteriorment una proposta raonable d’actuació que combini en
diferent mesura les actuacions analitzades, constituint el que s’ha anomenat “alternativa
escollida”.
Les línies generals d’actuació que s’han avaluat provenen de l’agregació de les línies
estratègiques del PMU i són les següents:
1. Garantir una oferta infraestructural adequada a les necessitats dels modes no motoritzats
2. Millora de la informació, comunicació i educació en pro de la mobilitat sostenible
3. Millora de la cobertura del transport públic
4. Millora de la qualitat ambiental i urbana de les diferents àrees de la localitat en funció dels
seus usos predominants

5.2.1

GARANTIR UNA OFERTA INFRAESTRUCTURAL ADEQUADA A LES NECESSITATS

DELS MODES NO MOTORITZATS
Una de les apostes prioritàries del Pla de Mobilitat és el de promoure els modes de transport
més sostenibles, entre ells els no motoritzats. En molts casos, els desplaçaments en aquests
modes (principalment a peu i en bicicleta) no es duen a terme ja sigui per la manca de
seguretat de les vies, la manca d’accessibilitat (voreres massa estretes, passos de vianants
insuficients o en condicions inadequades...) o la manca d’infraestructures (manca
d’aparcaments per a bicicletes, de xarxes de vies ciclistes, d’elements reductors en alguns
carrers...).
Les propostes, doncs, anirien encaminades a:
• Realitzar actuacions per garantir itineraris accessibles i segurs per a vianants, com
l’ampliació de voreres o l’adequació d’infraestructures
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• Habilitar itineraris escolars,
• Convertir els carrers del centre a prioritat invertida, i assegurar-ne l’ús com a tal,
• Millora d’infraestructures de pas,
• Instal·lació d’aparcaments per a bicicletes en el nucli,
• Creació d’una xarxa de vies ciclistes,
• Redisseny de les interseccions especialment perilloses,
• Definició i pacificació d’àrees ambientals,
• Col·locació d’elements reductors a carrers on es circula a velocitat excessiva.
Aquestes propostes s’espera que modifiquin la quota de desplaçaments en vehicle privat per a
desplaçaments interns pel que fa als vehicles privats de motor.
Cal tenir en compte, però, que per exemple en el cas dels desplaçaments en bicicleta,
l’orografia del municipi i la seva climatologia els dificulten.

5.2.2

MILLORA DE LA INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I EDUCACIÓ EN PRO DE LA

MOBILITAT SOSTENIBLE
En alguns casos, la manca d’informació desmotiva la utilització dels modes de transport més
sostenibles envers el vehicle de motor privat. D’altra banda, la manca de comunicació també
pot donar lloc a aquest efecte. Per exemple, en el cas de la no comunicació de treballadors que
realitzen desplaçaments a i des de la feina similars, que podrien compartir vehicle.
Es contemplen les següents propostes:
• Col·locar de manera adequada panells explicatius sobre l’oferta de transport públic, ja que
els existents es veuen amb dificultat o estan en mal estat de conservació,
• Realitzar campanyes d’educació, sensibilització i formació, que contribueixin a donar
coneixements als habitants del municipi, als tècnics i a conscienciar a la població en general
sobre la conveniència de la utilització dels modes de transport sostenibles,
• Creació de la figura d’un gestor de la mobilitat als polígons industrials, que reculli les
necessitats dels treballadors i usuaris dels polígons pel que fa a la mobilitat i coordini de
forma integrada i conjunta les necessitats de mobilitat que s’hi generen;
• Implantació d’un protocol en cas d’incidència a la via pública, així tant els diferents
organismes públics com la ciutadania estaran convenientment informats de les incidències.
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5.2.3

MILLORA DE LA COBERTURA DEL TRANSPORT PÚBLIC

El transport públic arriba a Torelló des de diferents punts del territori català, tot i que en general
la freqüència de pas és escassa. És, per tant, un transport de caràcter interurbà que no pot
adequar-se per a ser aprofitat com a transport urbà.
El PMU considera prioritari l’increment de la utilització dels serveis de transport públic envers el
transport privat motoritzat. Es proposen les mesures que es descriuen a continuació:
• Proposta d’emplaçament de la futura estació de RENFE i adequació de les línies d’autobús,
per tal de fomentar la intermodalitat i facilitar l’enllaç entre diferents modes de transport
públic. Sembla, no obstant, que l’estació de RENFE no s’arribarà a construir dins el període
d’aplicació del PMU.
• Creació d’una línia de transport públic urbà que uneixi les escoles i els centres d’activitat.
Així, Torelló disposaria d’una línia de transport públic, que és ben necessària.

5.2.4

MILLORA DE LA QUALITAT AMBIENTAL I URBANA DE LES DIFERENTS ÀREES DE

LA LOCALITAT EN FUNCIÓ DELS SEUS USOS PREDOMINANTS
Cal tenir en compte que per a proposar actuacions concretes, qualsevol PMU ha de tenir en
compte els usos predominants que es desenvolupen a l’àrea sobre la que s’actua i al conjunt
del terme municipal. Torelló concentra gran part de la mobilitat atreta al nucli, que és on es
concentra principalment l’activitat comercial, administrativa i escolar i l’oferta d’oci, entre
d’altres. Donat que aquesta mobilitat atreta són en gran part desplaçaments realitzats en
vehicle privat motoritzat i, d’altra banda, que al nucli urbà hi ha carrers molt estrets i amb
voreres insuficients, és al nucli on hi ha més problemes de congestió.
És per això que a través de l’aparcament es proposa regular el nombre de vehicles al nucli
urbà, ampliant el nombre de places d’aparcament dissuasiu entorn del centre

6

DESCRIPCIÓ

I

AVALUACIÓ

DE

L’IMPACTE

AMBIENTAL

DE

L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA
6.1

INTRODUCCIÓ

L’elaboració del Pla de Mobilitat Urbana de Torelló respon a la voluntat d’introduir el concepte
de sostenibilitat dins de la mobilitat intra i intermunicipal del municipi. Degut a aquesta voluntat
el PMU introdueix tot un seguit de línies d’actuació encarades a variar els hàbits insostenibles
tant a nivell ambiental com a nivell social i econòmic relatives a l’ús intensiu i indiscriminat del
vehicle privat motoritzat.
Aquest canvi en pro a la mobilitat sostenible està emparada de manera jurídica a partir de
l’aprovació de la llei 9/2003 de la mobilitat, segons la qual s’insta a “la recerca d'un model de
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desenvolupament sostenible que permeti als ciutadans un alt nivell de qualitat de vida sense
comprometre els recursos de les generacions futures”.

6.2

DESCRIPCIÓ DE L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA

L’alternativa escollida pel Pla de Mobilitat Urbana de Torelló presenta un total de 27 Actuacions
de les quals 24 tenen relació directa amb els objectius ambientals.
Aquestes 24 actuacions queden englobades en totes i cadascuna de les línies estratègiques
proposades pel PMU, de la mateixa manera presenten mesures de correcció i disminució dels
impactes ambientals en tots els àmbits tractats dins el Pla, és a dir: mobilitat a peu, mobilitat en
bicicleta, mobilitat en transport públic, mobilitat en vehicle privat motoritzat, aparcament i gestió
de la mobilitat.
Es descriuen a continuació les línies estratègiques proposades pel PMU Torelló, i al final de
l’apartat s’aporta una taula amb el llistat de propostes directament relacionades amb la millora
ambiental del municipi.

6.2.1

GARANTIR ITINERARIS ACCESSIBLES I SEGURS PER VIANANTS

L’increment de l’espai relatiu al vianant i la millora de la seguretat i accessibilitat de la xarxa
viària urbana dins del municipi contribueix de forma favorable en l’augment de desplaçaments
realitzats a peu.
La millora de les infraestructures viàries per als vianants comporta un canvi en els hàbits de la
població resident, ja que molts d’ells optaran per a deixar el vehicle privat motoritzat a casa i
desplaçar-se a peu (sempre que la distancia sigui curta).
Aquesta ampliació de la xarxa contribueix a acomplir amb els objectius ambientals millorant
l’accessibilitat i la seguretat de la xarxa viària urbana, reduint la quota de viatges en vehicle
privat motoritzat i reduint l’espai públic utilitzat pels vehicles motoritzats a favor del vianant.
També s’assoleixen els objectius relacionats amb la contaminació ja que es disminueix l’ús del
vehicle privat motoritzat i per tant es redueix tant el consum d’energia, com l’emissió de gasos
d’efecte hivernacle i d’altres contaminants i finalment es millora la qualitat acústica.
Principals actuacions relacionades:
-

Habilitació d’itineraris escolars.

-

Garantir itineraris per a vianants segurs i accessibles.

-

Conversió a prioritat invertida carrers del centre.

-

Reurbanització de la Plaça Nova.
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6.2.2

MILLORA DE LES CONDICIONS DE SEGURETAT I ACCESSIBILITAT A LES

ESTRUCTURES DE PAS
La millora de les condicions de seguretat i accessibilitat a les estructures de pas és una línia
d’actuació consistent en la supressió de la barrera arquitectònica que actualment suposa la
línia de ferrocarril que passa pel nord del municipi. El traçat de la via divideix en dos el municipi
i suposa una barrera física infranquejable que limita la mobilitat a peu dels residents de la zona
cap el centre.
Per tal d’habilitar itineraris per a vianants segurs i accessibles el PMU proposa adequar i
condicionar els passos existents per tal d’adaptar-los a la normativa d’accessibilitat i augmentar
el nombre d’usuaris.
Com en la línia estratègica anterior aquesta millora contribuirà en un augment del nombre de
desplaçaments fets a peu, cosa que repercutirà en un descens del ús del vehicle privat
motoritzat. L’adaptació d’aquests passos doncs, també suposarà l’acompliment dels objectius
ambientals com la millora de l’accessibilitat i la seguretat de la xarxa viària urbana, la reducció
de la quota de viatges en vehicle privat motoritzat i la minimització de la contaminació
ambiental, ja que el descens de l’ús del vehicle privat motoritzat farà que es redueixin tant les
emissions de gasos contaminants i de consum energètic com la contaminació acústica.
Principals actuacions relacionades:
-

Condicionament de pas sota la via del tren actual.

-

Adequació del pas de vianants de l’Avinguda Pompeu Fabra amb Mas les Vinyes.

6.2.3

AMPLIACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APARCAMENT PER A BICICLETES

La por al robatori és un dels factors més negatius alhora de prendre la decisió d’usar la bicicleta
per desplaçaments quotidians, és per aquest motiu que el PMU proposa ampliar l’oferta
d’estacionaments per a bicicletes.
Aquesta línia d’actuació preveu fomentar l’ús de la bicicleta i per tant ajudar a disminuir la quota
de viatges en vehicle privat motoritzat (es preveu que hi hagi un transvasament d’usuaris
d’aquest tipus de vehicle cap a l’ús de la bicicleta) i millorar la qualitat ambiental del municipi, ja
que és una forma no contaminant de desplaçar-se i per tant contribueix en la reducció
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i d’altres contaminants, minimitza el consum d’energia
i millora la qualitat acústica de Torelló.
Actuació relacionada:
-

Implementació d’un sistema d’estacionaments per a bicicletes.
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6.2.4

ADEQUACIÓ D’UNA XARXA DE VIES CICLISTES

La creació d’una xarxa de vies ciclistes segura incideix directament en l’augment de l’ús de la
bicicleta com a mode de transport urbà.
El PMU de Torelló preveu doncs que amb aquesta línia estratègica hi hagi un augment de la
seguretat dins la xarxa viària municipal, d’altra banda la construcció de les vies ciclistes
reduiran l’espai públic utilitzat pels vehicles privats motoritzats a favor d’un augment de l’espai
destinat a les xarxes de vies ciclistes. Òbviament i com els casos de les línies estratègiques
anteriors, també ajudarà a equiparar el repartiment de les quotes modals, reduint la quota de
viatges en vehicle privat motoritzat i en la millora de la qualitat ambiental del municipi el qual
passarà a regir-se per unes conductes de mobilitat més sostenibles, ja que la bicicleta és un
mode de transport que no emet gasos contaminants ni sorolls.
Principals actuacions relacionades:
-

Creació d’una via ciclista que uneixi els municipis de Torelló - Sant Vicenç.

-

Adequació d’una via ciclista que connecti horitzontalment el municipi.

6.2.5

MILLORA DE LA COBERTURA DEL TRANSPORT PÚBLIC

La construcció de la nova estació de ferrocarril Torelló Sud implica la millora de l’intermodalitat
del transport públic. La nova ubicació propicia tant una bona aportació des de la Garrotxa,
alhora que es proposa crear facilitats a través de modes no motoritzats amb la resta del
municipi, així com amb la resta de transports interurbans que passen per el municipi.
D’altra banda i a llarg termini es proposa la creació d’una línia de bus urbana que connecti
diversos punts d’atracció i generadors de mobilitat.
Aquesta línia estratègica doncs preveu augmentar el nombre de usuaris del transport públic per
mitigar la dependència vers el vehicle privat motoritzat i disminuir la contaminació atmosfèrica
(emissió de gasos contaminants i de consum energètic) i acústica.
Principals actuacions relacionades:
-

Proposta d’emplaçament futura estació RENFE i adequació de les línies d’autobús.

-

Creació d’una línia de transport urbà que uneixi les diferents escoles i centres
d’activitat.

6.2.6

MILLORA EN LA VISUALITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ D’OFERTA DE TRANSPORT

PÚBLIC
Aquesta línia d’actuació pretén reubicar els panells informatius de les parades seguint la
normativa d’accessibilitat vigent per tal de no molestar el pas dels vianants (sobretot als PMR) i
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oferir una bona visualització de les línies de Transport Públic que operen a cada una de les
parades.
S’espera que aquesta actuació es vegi acompanyada d’un augment del nombre d’usuaris del
transport públic. De nou, el PMU aposta per la mobilitat sostenible a favor dels modes de
transport menys contaminants.
Actuació relacionada:
-

6.2.7

Col·locació correcta de panells explicatius sobre l’oferta de transport públic.

JERARQUITZACIÓ I PACIFICACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA

La jerarquització viària determina quins són els vials que absorbiran el flux principal de vehicles
privats motoritzats per, d’aquesta manera, pacificar la resta de vials.
Aquesta jerarquització defineix un anell viari que s’inclourà dins de la tipologia de xarxa viària
bàsica. Es podria parlar doncs d’una reordenació del trànsit que ajudarà a crear una xarxa
viària urbana segura mentre que intentarà reduir l’intensitat de trànsit del carrers pacificats i
alhora reduir-hi (en els vials pacificats) les emissions de gasos contaminants, minimitzar-hi el
consum energètic i finalment millorar la qualitat acústica.
Principals actuacions relacionades:
-

Habilitació d’un anell viari al centre de Torelló.

-

Definició i pacificació d’àrees ambientals.

-

Col·locació d’elements reductors al carrer Nou de Can Parrella i suavització dels
elements reductors presents a la Ronda Puig.

6.2.8

MILLORA DE LA SEGURETAT A LES INTERSECCIONS I TRAVESSIES

La diagnosi del PMU determina dos punts negres en la xarxa viària de Torelló. Aquests dos
punts coincideixen en dos interseccions del municipi. És per aquest motiu que el PMU creu
necessari millorar aquests punts a fi d’incrementar la seguretat viària i per tant disminuir el
nombre d’accidents.
D’altra banda en aquesta mateixa línia estratègica es pretén crear nous espais per a vianants
en detriment de l’ús del vehicle privat (reducció de l’espai públic utilitzat pels vehicles privats
motoritzats) incidint així amb la millora de la qualitat ambiental i acústica del municipi.
Principals actuacions relacionades:
-

Redisseny de les interseccions perilloses (C/ Manlleu amb Av. Del Rosselló i C/
Casanovas amb Ctra. Conanglell).

-

Redefinició de la Plaça Fortià Solà.
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6.2.9

MILLORA DE LA CONNECTIVITAT DE LA XARXA VIÀRIA

La millora de la connectivitat de la xarxa viària s’assoleix a partir de dues actuacions ben
diferenciades entre elles, una d’elles proposa crear i adequar passos per sobre la via que donin
accés amb els nous sectors emergents dins el municipi tant a vianants com als altres modes.
La segona actuació prevista és l’obertura d’un nou vial amb la finalitat de permetre la connexió
de carrers ja existents a dos vials que circumden el centre de Torelló, provocant una
descongestió i pacificació del centre.
Aquesta línia estratègica doncs implica la millora de la seguretat de la xarxa viària, la reducció
de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres contaminants, minimitzar el consum
d’energia i millorar la qualitat acústica.
Principals actuacions relacionades són:
-

Adaptació del pont sobre la via del tren que connecta el carrer de l’esquirol amb Mas
les Vinyes.

-

Obertura de la Ronda del Puig.

6.2.10 DEFINICIÓ D’UN SISTEMA D’APARCAMENTS
La proposta relativa a l’aparcament es centra en oferir espais d’estacionament dissuasius a les
immediacions del centre urbà i aparcaments als polígons industrials per donar cabuda als
vehicles pesats fora del centre.
Aquestes mesures pretenen reduir el volum de vehicles al centre del municipi i reduir l’espai
públic utilitzat pels vehicles privats motoritzat. Tanmateix, les actuacions afavoriran la reducció
d’emissions de gasos contaminants, la minimització del consum energètic i finalment a
disminuir la contaminació acústica en l’àrea central de Torelló.
Principals actuacions relacionades:
-

Adequació d’un sistema d’estacionaments dissuasius entorn el centre i regulació dels
aparcaments del centre.

-

Crear una zona d’estacionament de camions i autobusos a les zones industrials per
evitar el seu estacionament en llocs habitats.

6.2.11 AMPLIACIÓ DE LA SUPERFÍCIE D’APARCAMENT
Aquesta línia estratègica esta íntimament lligada a l’anterior i s’inclouen les mesures
d’adequació d’estacionaments dissuasius

necessàries per a implementar el sistema

d’estacionaments proposat.
La mesura intenta dissuadir als visitants d’entrar amb el seu vehicle dins del nucli urbà i afavorir
la mobilitat a peu al centre de Torelló. Com s’ha dit anteriorment les mesures en matèria
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d’aparcament pretenen millorar la qualitat mediambiental del centre urbà reduint l’espai públic
utilitzat pels vehicles a favor de modes de transport menys agressius amb el medi ambient i
reduir així els impactes medi ambientals associats al ús del vehicle privat motoritzat
(contaminació atmosfèrica i acústica)
Actuació relacionada:
-

Habilitació d’un estacionament dissuasiu al Carrer del Ter i adequació de l’aparcament
de Pompeu Fabra.

6.2.12 IMPLEMENTACIÓ DE MESURES DE GESTIÓ DE LA MOBILITAT
Aquestes mesures de gestió van referides a campanyes d’educació, sensibilització i formació
en mobilitat sostenible. Mesures cabdals per tal de conscienciar residents i no residents de
l’importància que té el desenvolupament d’una mobilitat menys agressiva amb el medi ambient.
D’altra banda, aquesta línia estratègica també contempla la creació de la figura del gestor de la
mobilitat a polígons industrials a fi de fomentar bons hàbits de mobilitat.
Ambdues propostes pretén resoldre transversalment tots els objectius ambientals senyalats per
aquest informe:
•

Millorar l’accessibilitat i la seguretat de la xarxa viària urbana.

•

Reduir la quota de viatges en vehicle privat motoritzat

•

Reduir l’espai utilitzat pels vehicles privats motoritzats.

•

Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres contaminants (PM10, NOx).

•

Minimitzar el consum d’energia.

•

Millorar la qualitat acústica.

Principals actuacions relacionades:
-

Campanyes d’educació i sensibilització i formació.

-

Creació de la figura d’un gestor de la mobilitat als polígons industrials.

6.2.13 PROPOSTES RELACIONADES AMB LA MILLORA AMBIENTAL DE TORELLÓ
Taula 10. Recull de propostes del PMU que influeixen directament en la qualitat ambiental de
Torelló
FA.1.1 Habilitació d'itineraris escolars
Es proposa adequar els vials d’entorn als centres educatius. Aquestes actuacions han de garantir que la mobilitat a
aquest entorn sigui la més tranquil·la i segura possible, degut a la presencia de grups d’edat de risc tals com els nens i
joves estudiants. Bàsicament es pretén incorporar senyals verticals indicatives de proximitat a zona escolar, habilitar
estacionaments de motos, de bicicletes i un de parada per a vehicles (C/D), col·locació de baranes protectores als
accessos dels centres, etc.
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En el carrer dels Estudis i la seva continuació amb l’Avinguda de Pompeu Fabra es proposa, a més a més, una
actuació més important, distribuint els espais i els usos del carrer, dissenyant noves seccions del carrer segons les
dimensions de cada tram, ubicant plataforma única a l’extrem sud per adequar-la a les tipologies del nucli antic i fent
arribar pel nord la via ciclista que provindrà de Sant Vicenç de Torelló.

FA.1.2. Garantir itineraris per a vianants segurs i accessibles
Torelló disposa des de 2003 d’un Pla d’Accessibilitat aprovat, que analitza diferents disciplines com la Via Pública o
els transports, i que dicta les actuacions necessàries per tal d’adequar les voreres i passos de vianants als
requeriments de la legislació vigent.
D’aquesta forma es proposa continuar amb la construcció de les voreres inexistents i l’ampliació d’aquelles inferiors
als 90 cm. Tanmateix, el present document aposta per anar més enllà i requerir a les voreres per on transcorrin els
itineraris de vianants, un ample mínim de 1,5 metres útils –mínim recomanat per a que dos vianants puguin creuar-se
sense entorpir-se -.
D’altra banda, es posa de manifest també la necessitat d’adaptar els guals que desemboquen als passos de vianants
a fi d’eliminar els possibles ressalts. En aquest sentit convé prioritzar-ne aquells que es troben en itineraris principals
de vianants.
Igualment es proposa l’adequació de les escales que connecten l’Avinguda de la Generalitat i el passeig de l’Horta de
Can Basses, a fi de garantir la seguretat en el seu ús.

FA.1.3. Conversió a prioritat invertida carrers del centre
Es proposa ampliar la superfície destinada als vianants al centre de la localitat. A tal efecte es preveu convertir els
següents carrers a prioritat invertida amb plataforma única, seguint la tipologia ja establerta a altres carrers del centre:
1) El carrer Nou, que permet completar un itinerari de vianants i bicicletes que entravessi horitzontalment el poble.
2) Els carrers Sant Josep i Sant Antoni són carrers de secció estreta i molt cèntrics. L’accés al solar d’aparcament des
de la Ronda de les Pollancredes en pot reduir de forma significativa la sol·licitació de trànsit cosa que permetria
reurbanitzar-los.
3) El carrer de Rocaprevera, que a dia d’avui és transitable per als vehicles, però només dóna accés a la plaça Vella
(prioritat invertida), a l’aparcament habilitat i als veïns del mateix carrer.

FA.1.4. Reurbanització de la plaça Nova
Actualment els vehicles poden circular i estacionar al voltant de tota la plaça i els vianants no tenen prioritat de pas per
accedir-hi. L’actuació consisteix en projectar la plaça i els carrers adjacents - Cirvianum i Sagrera (no el passatge de
Barcelona)– a mode de plataforma única i convertir-ho en prioritat invertida donant preferència als vianants.
Paral·lelament s’aprofitaria per modernitzar i ampliar el mobiliari urbà.

FA.1.5. Condicionament del pas sota la via del tren actual
L’actual pas per a vianants soterrat respecte la via de ferrocarril es troba en estat bastant precari i li cal un
manteniment de les parts no estructurals. S’ha de millorar la il·luminació, canviar les baranes i pintar de nou tot el pas
de forma que els vianants no es trobin insegurs com succeeix actualment.

FA.1.6. Adequació pel pas de vianants de l'avinguda Pompeu Fabra amb Mas les Vinyes
Sobre la via del tren i a l’alçada de l’Av Pompeu Fabra, hi ha un pont que travessa la via per sobre i que actualment
permet el pas als vehicles. En canvi, no disposa d’una infraestructura segregada i habilitada per al pas de vianants.
La proposta consisteix en adequar-lo per permetre la mobilitat a peu i en bicicleta. La calçada passaria a ser
exclusivament d’ús per a modes no motoritzats i alhora es construiria un pont nou en paral·lel per als vehicles (veure
FA.4.6). Una alternativa igualment vàlida consistiria en projectar una ampliació del pont actual a fi d’incrementar
l’ample de la secció i permetre segregar una vorera suficientment ampla, és a dir, superior als 1,5 metres.
Cal tenir en compte que aquest és un dels dos únics ponts que connecten el centre de Torelló amb la Campaneria i
per tant es fa indispensable millorar aquestes infraestructures per a poder permetre el pas no només de vehicles.

FA.2.1. Implementació d’un sistema d’estacionament per a bicicletes
Es proposa un sistema d’estacionaments per a bicicletes que cobreixi els principals punts atractors del municipi.
Aquests poden ser principalment de dues tipologies:
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•

Normals: en forma de U invertida, per tal de poder lligar les dues rodes.

•

Protegits: Amb marquesina pensats per a un estacionament segur i de llarga duració.

Amb el present sistema es pretén afavorir l’intermodalitat, situant els estacionaments al costat de les parades de
transport públic així com dels estacionaments dissuasius.
Es situen també estacionaments al voltant de les escoles per tal d’afavorir la mobilitat en aquest mode dels escolars.
En la mesura del possible les escoles haurien de permetre l’adequació d’aquests estacionaments a l’interior dels
edificis, per tal de facilitar-ne l’ús i reforçar la seguretat.
El sistema cobreix igualment les zones pacificades i diversos punts de les vies ciclistes proposades.
Les zones de nova creació ja implementaran el sistema d’estacionaments per a bicicletes oportú en base al decret
344/2006 d’Avaluació de la Mobilitat Generada.
La mesura ha d’anar acompanyada de la correcta senyalització d’aquests estacionaments i la elaboració de material
informatiu per a la ciutadania, tant els de nova creació com els ja existents.

FA.2.2. Creació d'una via ciclista que uneixi els municipis Torelló - Sant Vicenç
Es proposa una via ciclista que connecti Sant Vicenç de Torelló i Torelló. Aquesta via arribaria a Torelló des del nord,
pel carrer d’Ausiàs March, creuaria la via de ferrocarril pel pont del carrer del Mig, per de seguida agafar l’escalinata
que ja existeix (incorporant un sistema de guia) i que serviria per superar el desnivell que hi ha fins al carrer
Camprodon. Des d’aquí seguiria pel carril bici existent que creua el pont de Malianta, fins a la nova intersecció prevista
entre els carrers de Puigdassalit, Camprodon i l’avinguda de Pompeu Fabra (veure FA.4.8). Finalment i en una segona
fase, transcorreria per l’Av. Pompeu Fabra en direcció centre passant per les escoles –via ja prevista a l’Agenda 21 de
la Vall del Ges però condicionada a la redefinició de la secció tipus del vial -.
En segona instància, es preveu una altra connexió entre Sant Vicenç i el barri de Montserrat de Torelló. Aquesta via
es desenvoluparia per l’Av. del Castell des de Sant Vicenç fins arribar a la via del tren. Creuaria pel pont recentment
ampliat de la carretera BV-5226 i continuaria pel carrer de l’Espona fins a la carretera del Pelut. A través de la qual
enllaçaria amb la via horitzontal proposada a la fitxa següent. Aquesta actuació es programa a la fase 3, i el seu
desenvolupament aniria condicionat al desenvolupament de les dues vies ciclistes amb la finalitat de millorar la
connectivitat de la xarxa.
La present actuació considera necessari també donar connexió entre ambdues vies de forma transversal a l’alçada de
l’institut. Aquesta connexió permetria reduir el pendent a superar pels ciclistes i es podria realitzar pel recentment
urbanitzat carrer Compte Borrell, i que disposa d’una vorera folgada i amb una reserva d’espai de convivència entre
ciclistes i vianants.

FA.2.3. Adequació d'una via ciclista que connecti horitzontalment el municipi
Es proposa crear un via ciclista que creui tot el municipi en sentit longitudinal des de la Creu fins al polígon industrial
del barri de Montserrat, i passant pel centre. El vial començaria a la futura estació de tren projectada, on s’hauria de
pacificar algun dels carrers d’accés i el lateral del carrer Manlleu, per on transcorreria fins a l’altura de l’Avinguda
Rosselló. Posteriorment creuaria el carrer Manlleu per tal d’accedir al carrer Nou, per on circularia fins arribar al centre
(permetent el contrasentit en bicicleta), i on s’entraria en zona de prioritat invertida. La via continuaria doncs pel carrer
Ges d’Avall i per la passarel·la que hi ha uns metres al nord del pont del carrer Ter i que travessa el riu Ges. A
continuació es podria optar per donar dues alternatives als ciclistes: circular pel passatge de l’Horta de Can Bassas
(alternativa 1*) o bé per l’escalinata (alternativa 2**). A continuació, es passaria pel camí del canal fins a la intersecció
amb la carretera de Conanglell, per agafar el carrer de Montesquiu fins a la cruïlla amb el carrer de Catalunya on es
troba un equipament escolar i on s’hauria d’adequar un pas segur. Un segon ramal seguiria aprofitant l’existència del
camí del polígon industrial de Matabosch a la vora del canal.
*Alternativa 1: seguir el passatge fins a la intersecció amb el camí del Canal per després seguir per aquest. És
l’alternativa llarga i convé superar un pendent superior al 5%.
**Alternativa 2: entre el passatge i el camí del Canal hi ha una connexió que escurça el trajecte però que comporta
superar una escala. Això es faria a partir d’un sistema per el qual el ciclista podria posar la bicicleta en una guia
situada al paviment de l’escalinata i que facilitaria pujar-la (veure la foto).

FA.3.1. Proposta d’emplaçament de la nova estació RENFE Torelló Sud adequació de les línies
d’autobús i de passarel·les per a modes no motoritzats
Un estudi encarregat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, ubica l’estació a l’extrem sud-est del
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municipi, al polígon Mas les Vinyes. La ubicació d’aquest emplaçament garanteix una molt bona accessibilitat amb
vehicles rodats que provinguin d’Olot pel Túnel de Bracons. Cal però garantir igualment una bona accessibilitat
d’aquest node amb el propi municipi mitjançant l’adequació d’itineraris per a modes no motoritzats (es proposa
projectar una passarel·les peatonal sobre les vies que connecti la estació amb el passeig de la Vall del Ges), així com
amb la xarxa d’autobusos interurbans de la comarca (mitjançant la ubicació d’una parada al carrer Manlleu a l’altura
de la futura estació).

FA.3.2. Creació d'una línia de transport urbà que uneixi les diferents escoles i centres d’activitat
El present document, considera que per implementar una línea de transport públic a mig termini, és convenient
començar a estudiar els fluxos majoritaris que es donen a la localitat. A priori es creu fonamental donar connexió als
centres educatius, els polígons industrials i els centres d’activitat, així com a les estacions de transport públic
interurbà.
En primera instància, es podria operar la línea mitjançant un mini bus elèctric, i posteriorment ampliar la flota. La
freqüència de pas inicial no hauria de superar els 30 minuts per tal que fos atractiu per als usuaris.
En principi, es considera dificultós establir una línea amb itinerari fix que capti suficient demanda com per ser rentable.
Per aquest motiu caldrà adaptar el recorregut de forma dinàmica els primers anys de servei, i sobretot fer-lo
compatible amb els horaris escolars i laborals.

FA.3.3. Col·locació correcta dels panells explicatius sobre l'oferta de transport públic
Cal restituir els panells explicatius de l’oferta de transport públic, donat el seu mal estat actual, i un posicionament a
una alçada incorrecta.
Es proposa que en les vuit parades disponibles actualment, així com en les noves proposades pel present Pla, es
posin panells informatius segons la normativa vigent del Decret 135/1995 del codi d’accessibilitat de Catalunya.
L’annex 3, punt 3.1.2 esmenta que el límit inferior del nivell d'anuncis serà d'una alçada no superior a 1,20 m.
Alhora, es proposa incorporar a les 3 parades que disposen de marquesina un plànol de la ruta dels autobusos.

FA.4.1. Habilitació d'un anell viari al centre de Torelló
Per facilitar la mobilitat d’accés i al voltant del nucli antic de Torelló cal habilitar un anell viari perimetral que endegui la
circulació d’usuaris i residents del centre de la vila. Aquest anell estaria format per una sèrie de vies que circumval·len
el centre i en permeten l’entrada des de diferents carrers.
Donada la gran envergadura de les actuacions necessàries per adequar aquest anell viari es planteja la necessitat de
dur a terme aquesta adequació en dos terminis: el primer, programat pel Pla i per tant a realitzar dins els següents 6
anys i el segon fora de programa i a realitzar aproximadament a 12 anys vista.

FA.4.2. Definició i pacificació d'àrees ambientals
Les actuacions realitzades comporten, a part d’un canvi de característiques del vial interior (majoritàriament increment
de voreres en detriment d’espai per a circulació), un redireccionament d’alguns sentits de circulació tant dels vials
interns com els d’accés als barris.
A més, s’han definit tres àrees on es fixen els eixos interns com a zona 30. Es troben al barri de Montserrat i al sud-est
del centre de Torelló.
Es proposa també la transformació d’alguns dels carrers que passen de ser de doble sentit de circulació a un sol sentit
(un carril), permetent millorar la seguretat a les interseccions per reduir els punts de conflicte. I alhora guanyar places
d’aparcament.

FA.4.3. Col·locació d'elements reductors al Camí Nou de Can Parrella i suavització dels elements
reductors presents a la Ronda del Puig
Formar part de l’anell de circumval·lació del centre de Torelló no implica necessàriament que els vials en qüestió hagi
d’esdevenir vies ràpides, ans al contrari. Indica que són vies on s’ha de garantir certa capacitat i fluïdesa, doncs
permeten connexions múltiples. No obstant, per la proximitat al centre convé també treballar en pro de la seguretat i
per tant, controlar la velocitat dels vehicles.
L’actuació proposada té dues vessants. En primer lloc, la col·locació d’elements reductors de velocitat al Camí Nou de
Can Parrella, així com donar més visibilitat a la senyalització vertical; a efectes de reduir la velocitat de circulació dels
vehicles per aquest tram. Aquests elements han de reduir la velocitat dels vehicles però sense causar-los danys
materials.
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En segon lloc, a la Ronda del Puig s’ha de treballar per suprimir i/o adaptar els elements existents per d’altres menys
agressius.

FA.4.4. Redisseny de les interseccions perilloses – Carrer Manlleu amb Av. del Rosselló i Av.
Casanova amb Av. De la Generalitat i Ctra. Conanglell.
Les dues interseccions es transformen en dues rotondes que permeten als conductors dels vehicles que hi arriben
concentrar-se només en l’arribada d’altres vehicles pel costat esquerra i perdent la prioritat de pas. Això permet que la
circulació sigui més fluida i menys caòtica deixant ben clar les preferències de pas de tots.

FA.4.5. Redefinició de la plaça Fortià Solà
La intersecció passaria a estar formada per una rotonda ben definida que obligaria als vehicles a reduir la velocitat,
s’ampliarien les voreres i s’habilitarien dos espais per a les parades d’autobús. Una per a cada sentit de circulació on
transcorren les dues línies d’autobús, la -Torelló-Sant Quirze de Besora-Ripoll i la Sant Pere-Sant Vicenç-TorellóManlleu-Vic.

FA.4.6. Obertura d'un nou pont sobre la via del tren a l'altura de l'Av. Pompeu Fabra que doni
accés a Mas Les Vinyes
L’actual pont existent on circulen vehicles s’adaptaria per a l’ús de vianants i bicicletes (veure FA.1.6), mentre que els
vehicles passarien per un nou pont construït al costat i que també permetria el pas de vianants (contemplat en el Pla
Parcial de la Campaneria).
Aquest nou pont tindria una amplada total de secció de 10m, dels quals 7 m serien pels carrils dels vehicles (3,5m per
sentit) i 3 m de voreres (1,5m per costat). Per tant, el nou pont permetria el pas de vehicles en doble sentit de
circulació.

FA.4.7. Construcció d'un pas nou al carrer de Llevant que connecti amb Mas les Vinyes
Construcció d’una nova connexió al carrer de Llevant per permetre la circulació de vehicles i vianants. Aquesta
connexió afavoriria la mobilitat entre els dos costats de la via de ferrocarril. El pas soterrat permetria el pas de vehicles
en ambdós sentits (7 m totals) més 1,5 m de vorera per cada banda.

FA.4.8. Obertura del carrer Puigdassalit
L’actuació consisteix en dos parts. Una a dur a terme durant el període de vigència del Pla i l’altra no programada,
però a tenir en compte per a una realització posterior.
a) Connectar el carrer Puigdassalit des de la cruïlla amb el carrer Sau (on actualment es trunca el carrer) fins al carrer
Camprodón. Es plantegen dos alternatives a fi dur a terme tal connexió:
1.

Segons el planejament vigent: La continuació del carrer Puigdassalit giraria a la dreta on connectaria amb el
carrer Joan Dordal i finalment connectaria amb el carrer Camprodon.

2.

Segons proposta indicativa dels redactors del Pla: el carrer Puigdassalit aniria a connectar directament al
carrer Camprodon, a l’altura d’on connecta el carrer Pompeu Fabra, la connexió d’aquests carrers es duria a
terme mitjançant l’implantació d’un giratori.

b) Obrir el carrer de Puigdassalit en el seu darrer tram a l’extrem sud, entre els carrers Nou i la Ronda del Puig per
completar l’anell viari previst (veure FA.4.1). Actualment hi ha una parcel·la urbana amb un sèrie d’edificacions,
concretament dos cases, uns horts i un cobert.
El planejament urbanístic vigent ja contempla aquesta actuació (UA.8) via un acord per cooperació entre l’Ajuntament
amb els propietaris afectats per poder enderrocar les edificacions existents.
L’obertura del carrer comportaria la possibilitat de donar pas als vehicles i de dotar d’una zona nova amb unes 40
places d’aparcament (en cordó i en bateria).

FA.4.9. Obertura de la ronda del puig
La continuació de la Ronda del Puig des del carrer de Montcada fins a la rotonda d’entrada a Torelló es troba
actualment a mig construir. Donat que la meitat del vial va ser urbanitzat pel sector de la Creu I, i manca l’altra meitat
que correspon a la Creu II. L’actuació proposada consisteix en urbanitzar aquesta meitat de vial que resta pendent de
forma que es pugui mantenir el doble sentit de circulació al llarg de tot el vial.
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Donat que a data d’avui les promocions urbanístiques de nous sectors es troben majoritàriament aturades. La present
fitxa constata la necessitat de programar aquesta actuació per la seva cabdal importància dintre de l’esquema
circulatori de Torelló. Es proposa per tant buscar fórmules alternatives de finançament que permetin avançar la
actuació, i imputar-ne la càrrega posteriorment al sector de la Creu II quan es desenvolupi.

FA.5.1. Adequació d’un sistema d’estacionaments dissuasius entorn el centre i regulació dels
estacionaments del centre
Es proposa la implementació d’un sistema d’estacionaments dissuasius a l’entorn del centre de Torelló, aprofitant els
existents i adequant els aparcaments situats al carrer del Ter i a Pompeu Fabra (Fitxa FA.5.3). Aquests aparcaments
estan connectats amb el centre a partir d’itineraris curts i habilitats per als vianants, ràpids de cobrir en el mode a peu
(temps de desplaçament inferior als 10 minuts). A aquestes aparcaments no se’ls hi aplicaria cap tipus de regulació.
Igualment es proposa regular els aparcaments situats més al centre que els anteriors: els aparcaments de Vitri,
Sindicat i Capsavila, a fi de fomentar la rotació en aquestes places més cèntriques.
Per tal d’assolir el correcte funcionament d’aquest sistema d’estacionament és necessària la correcta senyalització
d’aquests, mitjançant senyalització vertical situada al llarg de la xarxa viària principal (Ronda del Puig, etc).

FA.5.2. Crear una zona d’estacionament de camions i autobusos a les zones industrials per evitar
el seu estacionament en llocs habitats
Es proposa la creació d’una zona d’estacionament per a vehicle pesants, de forma alternativa al sistema
d’estacionaments previstos per als turismes.
Segons les dades del parc de vehicles, es troben censats a Torelló 1.769 camions i furgonetes, i 372 autobusos. La
suma d’ambdós tipologies de vehicles pesants supera el 20% dels vehicles totals. D’aquesta forma, urgeix una
actuació que els reservi un espai en condicions, sobretot per aquells conductors que no disposin de prou espai per
estacionar els vehicles a cobert i estacionen en via pública.
La intervenció ha de consistir en la reserva d’una o dues zones, entorn els polígons industrials de la localitat, on
s’arrangi un espai pla, enrasat, protegit i senyalitzat. D’aquesta forma, es permetrà als conductors estacionar el vehicle
en condicions adequades.
Per tal que aquesta intervenció comporti un canvi en les conductes d’estacionament dels transportistes, caldrà tramitar
de forma complementària una ordenança d’estacionament adequada.

FA.5.3. Habilitació d'un estacionament dissuasiu al Carrer del Ter i adequació de l’aparcament de
Pompeu Fabra
1) L’actuació consisteix en remodelar una zona d’aparcament no regulada que es troba a la riba dreta del riu Ges, al
principi del carrer del Ter i a tocar del pont que travessa el mateix riu. En la part nord del carrer del Ter, el passatge de
l’Horta de Can Bassas passa a ser d’un sol sentit de circulació i s’habilita una zona com a aparcament. En la part sud
es pavimenta i delimiten les places ja existents.
S’ha de pavimentar i senyalitzar degudament perquè esdevingui una zona d’aparcament en condicions. La seva
ubicació permet una connexió directa amb l’anell de circumval·lació que distribueix el trànsit al llarg de tot el centre de
Torelló.
2) Al nord, a l’av. Pompeu Fabra hi ha un aparcament que amb l’obertura del carrer Puigdassalit fins l’avinguda patirà
alguna transformació. S’aprofita per delimitar les places i pavimentar tota l’àrea.
3) Per últim es proposa també adequar l’estacionament de la zona esportiva. En aquest cas l’actuació correspondria
simplement a delimitar les places correctament amb pintura.

FA.6.1. Campanyes d’educació, sensibilització i formació
Es proposen una sèrie de mesures a fi d’aconseguir la complicitat de la ciutadania amb els objectius del present Pla:
aquestes mesures passen per la realització de campanyes d’educació, sensibilització i formació dels diversos
col·lectius de la població torellonenca.
-Campanyes d’educació en seguretat viària al escolars.
-Campanyes de formació en gestió i planificació de mobilitat sostenible als tècnics municipals.
-Campanyes de conducció segura i eficient als conductors.
-Campanyes de promoció del transport públic
-Campanyes de promoció dels mitjans no motoritzats
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-Jornades de conscienciació ciutadana.

FA.6.2. Creació de la figura d’un gestor de la mobilitat als polígons industrials
Es proposa la creació de la figura d’un gestor de la mobilitat dels polígons industrials a la Vall del Ges a fi de coordinar
de forma integral i conjunta totes les necessitats de transports que generin aquests polígons industrials. Aquesta
figura estaria a càrrec del Consorci de la Vall del Ges, que agrupa els 9 municipis de la Vall (amb seu a Torelló)

FA.6.3. Implantació d’un protocol en cas d’incidències a la via pública
Es proposa la creació d’un protocol intern a l’ajuntament de Torelló, a fi de preveure (quan és possible) i gestionar
correctament els possibles talls als carrers del municipi, de manera que afectin el menys negativament possible a la
mobilitat de Torelló així com a la resta d’activitats del municipi. És necessària una correcta coordinació dels diferents
departaments de l’administració responsables de la via pública, a fi de que qualsevol incidència sobre aquesta afecti el
menys possibles a la circulació dels diversos modes de transport en el municipi.

6.3

AVALUACIÓ DELS EFECTES DINÀMICS DE LES MESURES

El present punt avalua les possibles afeccions i conseqüències que les mesures establertes per
el PMU de Torelló poden tenir sobre el conjunt del sistema de mobilitat.
Per l’elaboració d’aquesta avaluació s’ha fet servir com a referència la Guia d’Avaluació
Ambiental dels Plans de Mobilitat publicada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge el
qual introdueix els conceptes d’inducció de desplaçaments, efecte succió, efecte robot i efecte
migratori descrites a continuació.

6.3.1

INDUCCIÓ DE DESPLAÇAMENTS

Tal i com descriu la Guia d’Avaluació ambiental dels plans de mobilitat editada pel Departament
de Medi Ambient i Habitatge, la inducció de desplaçaments és “un fenomen que sorgeix en tots
els mitjans de transport com a conseqüència de la millora o l’increment de serveis o
infraestructures” i que té a veure amb el canvi d’hàbits que pot produir a nivell individual i
generar no només un canvi de mitjà de transport, sinó “un estímul per realitzar desplaçaments
més nombrosos i més llunyans”. En altres paraules, l’habilitació de noves infraestructures
poden crear un interès, anteriorment inexistent, a realitzar viatges de formes totalment diferent
a les registrades fins al moment i afectar en un canvi de model de mobilitat.
En un principi es preveu que la inducció als viatges que evoca el PMU de Torelló tingui una
repercussió transversal en tots els modes de transport disponibles. En qualsevol cas, s’espera
que les conseqüències siguin més aviat de caire positiu, ja que les infraestructures creades i/o
adaptades són principalment per als mitjans de transport més sostenibles.
D’aquesta manera i a tall d’exemple, la creació de més infraestructures per a vianants i ciclistes
repercutirà indubtablement a una inducció de canvi positiu augmentant el nombre de viatges
realitzats amb aquests modes.
D’altra banda, la creació d’aparcaments dissuasius pot comportar efectes negatius com la
inducció de nous desplaçaments amb vehicle privat motoritzat amb destinació a Torelló degut a
l’ampliació de places d’aparcament i per tant pot provocar un increment del nombre de viatges
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fets amb aquest tipus de vehicle. No obstant, el nombre de places d’aparcament de nova
creació serà un nombre reduït, així que l’efecte inductiu a nous desplaçaments serà poc
significatiu.

6.3.2

EFECTE SUCCIÓ

La implantació de mesures d’afavoriment a la mobilitat sostenible pretén canviar el mode de
desplaçament entre mitjans de transport amb un alt impacte ambiental per altres més
respectuosos amb el medi ambient.
Tot i això, cal tenir en compte que aquest transvasament entre modes no només correspon al
canvi de modes més contaminants per altres de menys contaminants, sinó que també implica
l’anomenat efecte succió entre modes no contaminants. En altres paraules, els canvis també es
produeixen internament entre vianants, ciclistes i usuaris del transport públic, sense que canviïn
de forma significativa el nombre de viatges realitzats en modes de transport més contaminants.
En definitiva, la millora de les infraestructures relatives a la promoció de modes alternatius al
cotxe poden causar efectes indesitjats com que els canvis donats siguin entre col·lectius
d’usuaris de modes no contaminants i els de vehicle motoritzat segueixin gairebé immutables.
És a dir, que per la creació d’una nova xarxa ciclista tingui un efecte de succió dels usuaris del
Transport públic i que aquest pateixi una disminució en el nombre d’usuaris.
En el cas del PMU de Torelló però es creu que la millora de les infraestructures alternatives al
automòbil fomentaran el seu ús en detriment de l’ús del vehicle privat motoritzat, ja que les
infraestructures en matèria ciclista eren gairebé nul·les, les disponibles per a vianants
s’augmenten considerablement i les de transport públic urbà inexistents. Per contra, les de
vehicle privat motoritzat són les que gaudeixen de la major part de infraestructures existents.
S’espera doncs, que una gran part del transvasament es donarà entre vehicles privats
motoritzats cap a la resta de modes.
Sintèticament, la millora extensiva de les infraestructures de modes alternatius al vehicle privat
motoritzat no només afavorirà als actuals usuaris sinó que incentivarà de forma notòria al
guany de nous usuaris i provocarà un reajustament de les quotes de repartiment modal.

6.3.3

EFECTE REBOT

Aquest efecte, tal i com descriu el DMAH, fa referència a les externalitats indesitjables
generades a partir de la implantació d’una mesura.
Exemplificant el concepte en el cas de Torelló, la millora de la seguretat en algunes
interseccions viàries pot causar el fenomen que rep el nom de “compensació del risc” i que pot
fer variar els hàbits dels conductors cap a una conducció inadequada i més agressiva degut a
que aquests veuran disminuïda la concepció de risc atribuïda a la millora del traçat i de les
condicions de seguretat de l’encreuament. Es preveu però que la millora del traçat aporti més
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efectes positius que no pas negatius, al igual que la resta de propostes relatives a la seguretat
viària del municipi i que les mesures ajudin a disminuir el nombre d’accidents i a suprimir els
punts negres dins la xarxa més que crear-ne de nous.

6.3.4

EFECTE MIGRATORI

Aquest concepte es refereix als possibles canvis negatius que poden causar l’execució de les
actuacions del Pla de Mobilitat en altres punts del municipi, i que per tant no es suprimeixi el
problema sinó que aquest simplement es traslladi a un altre lloc.
En el cas de Torelló, no es detecten possibles efectes col·laterals negatius arran de l’execució
de les propostes correctores del PMU de Torelló, ans al contrari es preveu un efecte provocat
positiu i que ja interessa, com que el trànsit que actualment passa pel centre i per carrers no
preparats sigui redireccionat cap a vials inclosos dins de la xarxa bàsica, més ben preparada
per absorbir una major intensitat circulatòria.

6.4

IMPACTE AMBIENTAL GLOBAL DEL PLA

A partir del conjunt de paràmetres descrits en els apartats anteriors s’ha avaluat l’impacte
global del PMU en termes de consum d’energia i emissió de gasos. A continuació es presenten
els principals resultats obtinguts.
Taula 11. Consum energètic de la mobilitat per a l’alternativa escollida. Font: elaboració pròpia a
partir de l’AMBIMOB-U.
Any 0

CONSUM ENERGÈTIC

Any +6
∆%

Total Consum energètic (tep/any)

Per tipus de
combustible
(tep/any)

Per tipologies de
vehicle (tep/any)

11,06

10,01

-10%

Gasolina

4,59

2,45

-47%

Diesel

6,44

6,98

9%

GN

0,00

0,20

0%

Electricitat

0,00

0,02

0%

Bio10

0,03

0,16

362%

GLP

0,00

0,09

0%

Híbrids

0,00

0,02

0%

Hidrogen

0,00

0,09

0%

Cotxes

6,51

5,52

-15%

Taxis

0,00

0,00

0%

Motos

0,30

0,27

-8%

Veh. Lleugers

1,62

1,60

-1%

Veh. Pesants

1,22

1,14

-7%

Busos

1,41

1,48

5%

Ferroviari

0,00

0,00

0%
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Any 0

CONSUM ENERGÈTIC

Any +6
∆%

Per mode de
transport (tep/any)
Mode passatgers i
mercaderies
(tep/any)

Privat

6,81

5,80

-15%

Públic

1,41

1,48

5%

Passatgers

8,22

7,28

-11%

Mercaderies

2,85

2,74

-4%

Taula 12. Emissions de CO2 de la mobilitat per a l’alternativa escollida. Font: elaboració pròpia a
partir de l’AMBIMOB-U.
Any 0

EMISSIONS CO2

∆%

Total Emissions (t/any)

Per tipus de
combustible (t/any)

Per tipologies de
vehicle (t/any)

Any +6

33,28

29,82

-10%

Gasolina

13,66

7,29

-47%

Diesel

19,51

21,17

9%

GN

0,00

0,53

0%

Electricitat

0,00

0,00

0%

Bio10

0,10

0,47

362%

GLP

0,00

0,29

0%

Híbrids

0,00

0,07

0%

Hidrogen

0,00

0,00

0%

Cotxes

19,53

16,63

-15%

Taxis

0,00

0,00

0%

Motos

0,89

0,82

-8%

Veh. Lleugers

4,90

4,78

-2%

Veh. Pesants

3,70

3,44

-7%

Busos

4,26

4,15

-3%

Ferroviari

0,00

0,00

0%

Privat

20,41

17,46

-15%

Públic

4,26

4,15

-3%

Passatgers

24,68

21,59

-13%

Mercaderies

8,60

8,22

-4%

Per mode de
transport (t/any)
Mode passatgers i
mercaderies (t/any)

Taula 13. Emissions de NO x de la mobilitat per a l’alternativa escollida. Font: elaboració pròpia a
partir de l’AMBIMOB-U.
Any 0

EMISSIONS NOx

∆%

Total Emissions (t/any)
Per tipus de
combustible (t/any)

Any +6

0,19

0,18

-2%

Gasolina

0,06

0,03

-50%

Diesel

0,13

0,14

-25%

Informe de Sostenibilitat Ambiental del Pla de Mobilitat Urbana de Torelló

37

Any 0

EMISSIONS NOx

Per tipologies de
vehicle (t/any)

Per mode de
transport (t/any)
Mode passatgers i
mercaderies (t/any)

Any +6

GN

0,00

0,02

∆%
-61%

Electricitat

0,00

0,11

-11%

Bio10

0,00

0,00

312%

GLP

0,00

0,00

0%

Híbrids

0,00

0,00

0%

Hidrogen

0,00

0,00

0%

Cotxes

0,08

0,05

-33%

Taxis

0,00

0,00

0%

Motos

0,00

0,00

-2%

Veh. Lleugers

0,03

0,02

-18%

Veh. Pesants

0,03

0,03

-21%

Busos

0,04

0,03

-17%

Ferroviari

0,00

0,00

0%

Privat

0,08

0,06

-32%

Públic

0,04

0,03

-17%

Passatgers

0,13

0,09

-27%

Mercaderies

0,06

0,05

-20%

Taula 14. Emissions de PM10 de la mobilitat per a l’alternativa escollida. Font: elaboració pròpia
a partir de l’AMBIMOB-U.
Any 0

EMISSIONS PM10

∆%

Total emissions (t/any)

Per tipus de
combustible
(t/any)

Per tipologies de
vehicle (t/any)

Any +6

0,03

0,03

-8%

Gasolina

0,01

0,01

-38%

Diesel

0,02

0,02

4%

GN

0,00

0,00

0%

Electricitat

0,00

0,00

0%

Bio10

0,00

0,00

460%

GLP

0,00

0,00

0%

Híbrids

0,00

0,00

0%

Hidrogen

0,00

0,00

0%

Cotxes

0,02

0,02

-8%

Taxis

0,00

0,00

0%

Motos

0,00

0,00

-2%

Veh. Lleugers Merc.

0,01

0,01

-5%

Veh. Pesants Merc.

0,00

0,00

-15%

Busos

0,00

0,00

-11%

Ferroviari

0,00

0,00

0%
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Any 0

EMISSIONS PM10

∆%
Privat

0,02

0,02

-8%

Públic

0,00

0,00

-11%

Passatgers

0,03

0,02

-8%

Mercaderies

0,01

0,01

-8%

Per mode de
transport (t/any)
Mode passatgers
i mercaderies
(t/any)

7

Any +6

AVALUACIÓ AMBIENTAL GLOBAL DEL PLA DE MOBILITAT URBANA
DE TORELLÓ

7.1

OBJECTIUS AMBIENTALS ASSOLITS

Els objectius ambientals s’han definit de forma qualitativa, així com els objectius generals del
PMU. A continuació es presenta una taula amb els objectius i la comparació entre els valors
tendencials que s’espera que s’assoleixin si s’aplica el PMU.
Taula 15. Avaluació dels impactes ambientals de l’alternativa escollida respecte els objectius
ambientals del PMU. Alguns dels impactes s’han valorat de forma qualitativa en no disposar de
dades. Font: elaboració pròpia a partir de l’AMBIMOB-U.
Objectius
Ambientals

Indicadors

- Dèficit d’accessibilitat
per a vianants (km
vorera <1,5m útils/km
totals xarxa viària)
- % d’espai viari per a
1- Millorar
vianants
l’accessibilitat i la
- Accidents amb
seguretat de la
víctimes
xarxa viària urbana anuals*1000/total
víctimes
- Víctimes greus o
mortals en accidents
amb
víctimes*1000/població
% de desplaçaments
2- Reducció de la
realitzats en vehicle
quota de viatges
privat motoritzat
en vehicle privat
respecte els
motoritzat
desplaçaments totals
3- Reducció de
l’espai públic
utilitzat pels
vehicles privats
motoritzats
4- Reducció de les
emissions de
gasos d’efecte
hivernacle i d’altres

% xarxa viària prioritària
per a vianants
Km totals de carril bici
Emissions (tones
CO2/any)
Emissions (tones
NOx/any)

Valor
inicial

Valor/tendè
ncia a 6
anys

0,15

0,15

1,83

Valor/tendència
amb aplicació del
PMU a 6 anys

Objectiu ambiental
assolit respecte
l’any inicial

Amb l’aplicació del
PMU s’assoleix
l’objectiu de millora
tant de l’accessibilitat
com de la seguretat,
tot i que no es pot
valorar el grau
d’assoliment.

1,83

0,19

29%

Intern:
38,98%
Connexió:
89%

Intern:
38,98%
Connexió:
89%

Intern: 30%
Connexió: 80%

Intern: -22,99%
Connexió: -10,11%
Amb l’aplicació del
PMU s’augmenta
l’espai públic
destinat als vianants
o on hi tenen prioritat

5,6%

5,6%

0,3

0,3

7

38,28

38,28

29,82

-10%

0,19

0,19

0,14

-25%
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Valor
inicial

Valor/tendè
ncia a 6
anys

Valor/tendència
amb aplicació del
PMU a 6 anys

contaminants (NOx, Emissions (tones
PM10)
PM10/any)

0,03

0,03

0,03

-8%

5- Minimització del
consum d’energia

11,06

11,06

10,01

-10%

% població exposada a
>65dB diürns

0

0

0

% població exposada a
>55dB nocturns

0

0

0

Objectius
Ambientals

6- Millora de la
qualitat acústica

7.2

Indicadors

Consum energètic
(tep/any)

Objectiu ambiental
assolit respecte
l’any inicial

A Torelló no hi ha
problemes rellevants
pel que fa a la
qualitat acústica. Per
tant, els límits legals
establerts es
compleixen
habitualment. El
PMU suposarà una
reducció dels nivells
de soroll al nucli
urbà, tot i que no
podem valorar la
seva magnitud.

CONCLUSIONS

La concepció del PMU està adreçada a la millora de la mobilitat en general a Torelló, i en
aquest cas, aquesta millora es duu a terme mitjançant una sèrie de propostes adreçades a
provocar un canvi en el repartiment modal. Aquest canvi del repartiment suposarà una reducció
del percentatge de desplaçaments realitzats en vehicle privat motoritzat, que passaran a
realitzar-se en els modes de transport més sostenibles: a peu, en bicicleta o en transport públic.
Aplicant el PMU s’espera que s’assoleixi una reducció del consum energètic destinat al
transport del 10% en 6 anys respecte els valors actuals. Pel que fa a les emissions a
l’atmosfera, es redueixen un 10% les dels gasos d’efecte hivernacle, un 25% les d’òxid de
nitrogen i un 8% les de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres.
Cal considerar que el PMU és un document d’àmbit municipal, i per tant no incideix de manera
significativa en els desplaçaments de connexió, que representen el 33,9% dels desplaçaments
totals. Les polítiques relacionades amb aquesta mobilitat són una part important del potencial
d’intervenció respecte el canvi modal en la mobilitat urbana cap als modes més sostenibles. La
intervenció sobre les mateixes escapa de les competències de l’ajuntament en bona mesura.
Tot i això, les propostes del present PMU reflecteixen una clara aposta per intervenir al màxim
en les etapes internes d’aquests desplaçaments de connexió.
Globalment, es considera un Pla de Mobilitat Urbana ambiciós, que representa un esforç
municipal important al mateix temps que aposta clarament per un canvi de les tendències
actuals de la mobilitat del municipi. Les mesures proposades s’encaminen a un canvi
progressiu en la distribució modal dels desplaçaments i, més concretament, a la reducció de la
quota modal global del vehicle privat.
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A més a més, globalment es valora que les actuacions proposades pel pla resolen
adequadament els principals efectes adversos identificats com poden ser els efectes rebot, els
efectes migratoris dels impactes, la inducció del trànsit o la succió entre modes de transport
sostenible. Així mateix, les estratègies combinen polítiques d’estímul dels modes de transport
més sostenibles i polítiques de dissuasió del vehicle privat.

7.3

DIFICULTATS INDENTIFICADES DURANT L’AVALUACIÓ

Durant l’elaboració del PMU i del present Informe de Sostenibilitat s’han identificat diverses
dificultats, que es resumeixen a continuació:

7.3.1
•

DADES DE BASE
Manca de dades del nombre de vehicles i de places d’estacionament a cada secció
censal.

•

Existència d’infraestructures de transport planificades i no programades.

•

Maca d’una base de dades municipal cartografiada d’elements del mobiliari urbà, com
aparcaments de bicicletes.

•

Manca de dades respecte els recorreguts i les tipologies dels vehicles que realitzen la
distribució de les mercaderies.

•

Manca de dades del parc de vehicles del municipi en funció del combustible utilitzat.

•

Poc detall en les dades d’accidentabilitat disponibles per part de la Policia Local, a més
del biaix relacionat amb que únicament es recullen les dades d’accidents que han rebut
avís o denúncia.

•
7.3.2

Manca de dades respecte al nivell sonor equivalent al que està sotmesa la població.

OBJECTIUS AMBIENTALS I AMBIMOB-U

La definició dels objectius ambientals (principalment els objectius de reducció de les emissions)
de forma quantitativa es fa habitualment en funció del planejament superior aprovat, com els
Plans Directors de Mobilitat. En el cas de Torelló el PdM de les Comarques Centrals es troba
actualment en fase de redacció, per la qual cosa no s’ha pogut utilitzar com a referència.
Donat que el marc de referència pel que fa a la contaminació atmosfèrica a les comarques
centrals no ha estat establert encara, es presenten únicament de forma qualitativa objectius de
reducció de les emissions.
Pel que fa al programa AMBIMOB-U, no s’ha pogut realitzar l’avaluació dels objectius i les
mesures donat que no s’han plantejat objectius qualitatius.
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8

MESURES DE SEGUIMENT I SUPERVISIÓ

El PMU es dota d’un quadre d’indicadors per tal d’avaluar ambientalment el seguiment de les
actuacions realitzades, que es troba a l’apartat 9 de la Memòria del PMU.

Lucía Velasco Actis

Llicenciada en Ciències Ambientals
Nº col·legiada 986
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