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0. INTRODUCCIÓ
La concreció del model de mobilitat proposat i la proposta de reorganització de les
diferents xarxes plantejada en el capítol anterior, comporten la necessitat de
desenvolupar un conjunt d’actuacions concretes que permetin definir de forma
indicativa cada mesura plantejada.
Per tant, en el present document es desenvolupen 27 fitxes d’actuació concretes que
emanen de les 12 línies estratègiques predefinides. Cadascuna de les fitxes
desenvolupa una proposta concreta d’actuació a portar a terme, i conté els següents
ítems:
1. Nom de l’actuació
2. Descripció
Conté una explicació detallada de l’actuació proposada. Pot contenir gràfics
indicatius que concretin l’actuació a fi de facilitar-ne l’enteniment.
3. Justificació
Argumenta la necessitat d’implantació de l’actuació.
4. Objectius
Objectius específics que es pretén aconseguir amb l’actuació concreta.
5. Àmbit d’actuació
Indica a quina directriu estratègica correspon l’actuació (mobilitat a peu, en
bicicleta, en transport públic, en vehicle privat motoritzat, aparcament o gestió
de la mobilitat)
6. Estimació del cost
Pressupost indicatiu de l’actuació que pretén donar un ordre de magnitud a
l’Ajuntament de la inversió requerida per cada proposta. S’hi detalla també els
agents involucrats en el finançament de l’actuació a portar a terme.
7. Fase
Programació de l’actuació dintre dels sis anys de vigència del PMU, en funció
de la seva prioritat per assolir els objectius generals. Les fases possibles són:
•
Fase I: Curt termini: correspon al període 2011-2012
•
Fase II: Mig termini: correspon al període 2013-2014
•
Fase III Llarg termini: correspon al període 2015-2016
Cas que l’implantació de l’actuació no sigui viable econòmicament en el
període de vigència del PMU o els agents que l’hagin de portar a terme siguin
privats (és a dir, que l’execució no depengui únicament de l’Ajuntament); no es
programarà l’actuació en cap fase. No obstant, es considera necessari
mantenir-les cara a futures revisions de planejament general o derivat.
8. Indicadors d’avaluació
Indicadors que permeten fer un seguiment o avaluar les conseqüències de l’
implantació de la mesura.
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Es mostra a continuació el llistat d’actuacions del present Pla de Mobilitat classificades
per àmbit i línia estratègica:
1 MOBILITAT A PEU
Garantir itineraris accessibles i segurs per vianants
1.1
Habilitació d'itineraris escolars
1.2
Garantir itineraris per a vianants segurs i accessibles
1.3
Conversió a prioritat invertida de carrers del centre
1.4
Reurbanització de la plaça Nova
Millora de les condicions de seguretat i accessibilitat a les estructures de pas
1.5
Acondicionament del pas sota la via del tren actual
1.6
Adequació del pas de vianants de l'avinguda Pompeu Fabra amb La Campaneria
2 MOBILITAT EN BICICLETA
Ampliació de les infraestructures d'aparcament
2.1
Implementació d’un sistema d’estacionament per a bicicletes
Adequació d'una xarxa de vies ciclistes
2.2
Creació d'una via ciclista que uneixi els municipis Torelló-Sant Vicenç
2.3
Adequació d'una via ciclista que connecti horitzontalment el municipi
3 MOBILITAT EN TRANSPORT PÚBLIC
Millora de la cobertura del transport públic
Proposta d'emplaçament de la nova estació de tren Torelló Sud, adequació de les línies d’autobús i
3.1
de passarel·les per als modes no motoritzats
3.2
Creacció d'una línea de transport urbà que uneixi les diferents escoles i centres d’activitat
Millora en la visualització de l'informació de l'oferta de transport públic
3.3
Col·locació correcta de panells explicatius sobre l'oferta de transport públic
4 MOBILITAT EN VEHICLE PRIVAT MOTORITZAT
Jerarquització i pacificació de la xarxa viària
4.1
Habilitació d'un anell viari al centre de Torelló
4.2
Definició i pacificació d'àrees ambientals
Col·locació d'elements reductors de velocitat al Camí Nou de Can Parrella i suavització dels
4.3
elements reductors presents a la Ronda del Puig
Millora de la seguretat a les interseccions i travessies
Redisseny de les interseccions perilloses (C/Manlleu amb Av. del Rosselló i Carrer de Casanovas
4.4
amb cta. Conanglell)
4.5
Redefinició de la plaça Fortià Solà
Millora de la connectivitat de la xarxa viària
Obertura d'un nou pont sobre la via del tren a l'altura de l'av. Pompeu Fabra que doni accés a La
4.6
Campaneria
4.7
Construcció d'un pas nou al carrer de Llevant que connecti amb Mas les Vinyes
4.8
Obertura del carrer Puigdassalit
4.9
Obertura de la Ronda del Puig
5 APARCAMENT
Definició d'una sistema d'aparcaments
Adequació d’un sistema d’estacionaments dissuassoris fora del centre històric i regulació dels
5.1
estacionaments del seu interior
Crear una zona d'aparcament de camions i autobuos a les zones industrials per evitar el seu
5.2
estacionament en llocs habitats.
Ampliació de la superfície d'aparcament
Habilitació d'un estacionament dissuassori al Carrer del Ter i adeqüació dels aparcaments de
5.3
Pompeu Fabra i de la zona esportiva
6 GESTIÓ DE LA MOBILITAT
Implementació de mesures de gestió de la mobilitat.
6.1
Campanyes d'educació, sensibilització i formació.
6.2
Creació de la figura d'un gestor de la mobilitat als polígons industrials de la Vall del Ges
6.3
Implantació d'un protocol en cas d'incidències a la via pública
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1. MOBILITAT A PEU
1.1

Fitxa d’actuació número 1

1. NOM DE L’ACTUACIÓ:
HABILITACIÓ D'ITINERARIS ESCOLARS
2. DESCRIPCIÓ:
Les principals actuacions es localitzen al voltant de dues àrees on es concentren la
majoria d’escoles del municipi: al Centre i al barri de Montserrat. Per aquest motiu
són els recorreguts que els nens i nenes més sovintegen.
Es proposa adequar els vials de l’entorn dels centres educatius, per tal de garantir
que la mobilitat dels infants sigui el més tranquil·la i segura possible. D’aquesta
forma es permetria reduir el risc d’accidents sobre un dels col·lectius més
vulnerables com els nens i joves estudiants.
Bàsicament es pretén incorporar senyals verticals informatius de proximitat a zona
escolar per a vehicles, senyals verticals per indicar als vianants els recorreguts
segurs, habilitar estacionaments de motos i de bicicletes per als alumnes, un lloc de
parada per a vehicles (C/D), col·locació de baranes protectores als accessos dels
centres, revisar la seguretat a les interseccions amb la xarxa bàsica, etc.
En el carrer dels Estudis i la seva continuació amb l’Avinguda Pompeu Fabra es
proposa, a més a més, una actuació més important. Consisteix en plantejar una
redistribució dels espais i dels usos del carrer, dissenyant noves seccions
transversals segons les dimensions de cada tram. En el tram inicial es proposa una
plataforma única per adequar-la a les tipologies del nucli antic. A continuació, un vial
amb un únic carril de circulació en sentit ascendent. I a continuació una secció amb
un únic carril en sentit descendent que es proposa juntament al carril bici
bidireccional que uneixi el centre Torelló amb Sant Vicenç i Sant Pere (quan s’habiliti
el sentit ascendent per Puigdessalit).
3. JUSTIFICACIÓ:
Afavorir l’accés segur, còmode i agradable d’anada i tornada dels nens i joves
estudiants a les escoles.
4. OBJECTIUS:
•

Garantir la mobilitat segura dels alumnes

•

Facilitar l’entrada i sortida dels estudiants al centre

•

Oferir una zona d’estar còmoda per a vianants davant de la porta dels
centres

•

Conscienciar la resta de modes de transport que l’entorn a un centre
educatiu és una zona de possibles riscos

5. ÀMBIT D’ACTUACIÓ:

Mobilitat a peu

8

Document II. Programa d’actuacions

6. ESTIMACIÓ DEL COST:

Adequació itineraris del Centre
Adequació itineraris de Montserrat
TOTAL: 181.900 €
Ajuntament de Torelló

Possible font de finançament:
7. FASE:

Fase 1, Curt termini:
Senyalització i mesures toves.
Fase 2, Mig termini:
Reurbanització del carrer Pompeu Fabra

a) Carrer dels Estudis

a) Av. Pompeu Fabra

b) Av. de Montserrat

b) Carrer de Catalunya

Itineraris al barri de Montserrat

Pla de Mobilitat Urbana de Torelló

Itineraris al Centre

8. INDICADORS D’AVALUACIÓ:
Repartiment modal intern
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Fitxa d’actuació número 2

1. NOM DE L’ACTUACIÓ:
GARANTIR ITINERARIS PER A VIANANTS SEGURS I ACCESSIBLES
2. DESCRIPCIÓ:
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.
3. JUSTIFICACIÓ:
Ampliar i millorar l’oferta d’itineraris de vianants accessibles, aplicant la normativa
d’accessibilitat i disseny en els vials més concorreguts permet de millorar la qualitat dels
desplaçaments i augmentar el nombre de viatges fets a peu cap al centre.
4. OBJECTIUS:
•

Garantir un disseny dels espais públics a l’abast de tothom.

•

Incrementar el nombre de desplaçaments fets a peu.

•

Augmentar la seguretat del vianant.

•

Afavorir les relacions socials i la convivència ciutadana.

5. ÀMBIT D’ACTUACIÓ:

Mobilitat a peu

6. ESTIMACIÓ DEL COST:

-Ampliació de voreres de menys de 0,90 m.
-Ampliació de voreres de entre 0,9 a 1,5 en itineraris
principals de vianants.
-Adequació escales Passeig de l’Horta de Can
Basses-Avinguda de la Generalitat

TOTAL: 172.600 €
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Possible font de finançament:

Ajuntament de Torelló

7. FASE:

Fase 1, Curt termini.

Exemple de vorera massa estreta:

Exemple d’itinerari principal de vianants:

8. INDICADOR D’AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA:
Espai per vianants

Pla de Mobilitat Urbana de Torelló
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Fitxa d’actuació número 3

1. NOM DE L’ACTUACIÓ:
CONVERSIÓ A PRIORITAT INVERTIDA DE CARRERS DEL CENTRE
2. DESCRIPCIÓ:
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.
3. JUSTIFICACIÓ:
Al centre de Torelló hi ha certs carrers que per la seva tipologia, dimensions reduïdes o
voreres gairebé inexistents, s’hi fa molt difícil la cohabitació entre vehicles motoritzats i
vianants. Per això es pretén donar prioritat al pas dels vianants i es deixa oberta la
porta per si l’Ajuntament vol implementar la restricció de pas de vehicles a només
serveis municipals, veïns i comerciants.
4. OBJECTIUS:
•

Pacificar el nucli antic del trànsit de vehicles

•

Evitar problemes d’accessibilitat dels vehicles, que podran circular per les vies
alternatives habilitades a tal efecte

•

Afavorir la mobilitat de vianants

5. ÀMBIT D’ACTUACIÓ:

Mobilitat a peu

6. ESTIMACIÓ DEL COST:

Reurbanització dels carrers afectats amb
plataforma única:
1)

Carrer Nou

2)

Carrer Sant Josep

3)

Carrer Sant Antoni

4)

Carrer de Rocaprevera

TOTAL:384.500€
Possible font de finançament:

Ajuntament de Torelló
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7. FASE:

Fase 2 i Fase 3: Mig i llarg termini

1)Carrer Nou

2) Carrer de Rocaprevera

3) Carrer Sant Josep

3) Carrer Sant Antoni

1) Carrer Nou

Pla de Mobilitat Urbana de Torelló
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2) Carrer Sant Antoni i Carrer Sant Josep

,

3) Carrer Rocaprevera

Proposta seguint la tipologia del carrer de Ges d’Avall:

8. INDICADOR D’AVALUACIÓ PROPOSAT:
Prioritat per a vianants

Pla de Mobilitat Urbana de Torelló
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Fitxa d’actuació número 4

1. NOM DE L’ACTUACIÓ:
REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA NOVA
2. DESCRIPCIÓ:
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.
3. JUSTIFICACIÓ:
Seguint amb la idea de pacificar el centre, donant prioritat als vianants i disminuint el
pas de vehicles en la mesura del possible, es podria descongestionar significativament
el centre. La plaça Nova és un espai públic central que cal transformar per adequar-la a
la mateixa tipologia que la resta de carrers del nucli antic, donant-li d’aquesta forma la
representativitat que mereix.
4. OBJECTIUS:
•
•

Donar prioritat de pas als vianants i reduir el trànsit existent al centre
Donar un ús de plaça social, on els nens i nenes puguin estar-hi sense patir pels
vehicles

5. ÀMBIT D’ACTUACIÓ:

Mobilitat a peu

6. ESTIMACIÓ DEL COST:

Pressupost segons projecte ja redactat:
TOTAL:1.100.000 €
Ajuntament de Torelló

Possible font de finançament:
7. FASE:
Estat actual plaça Nova:

Fons FEDER
Fase 1, Curt termini.

18

Plaça Nova projectada. (Arq. Miquel Ricart)

Proposta seguint la tipologia de la plaça Vella:

8. INDICADOR D’AVALUACIÓ PROPOSAT:
Prioritat per a vianants
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Fitxa d’actuació número 5

1. NOM DE L’ACTUACIÓ:
ACONDICIONAMENT DEL PAS SOTA LA VIA DEL TREN ACTUAL
2. DESCRIPCIÓ:
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.
3. JUSTIFICACIÓ:
El pas soterrat és un punt de trànsit bàsic per a la mobilitat a peu dins el municipi ja
que és un dels tres únics passos que connecta el barri de l’Estació (nord de la via)
amb el barri de Montserrat (sud de la via). Donada la seva rellevància és important que
el pas estigui ben condicionat.
4. OBJECTIUS:
•

Millorar el pas per al trànsit de vianants, fent-lo més segur i més còmode per
als usuaris

5. ÀMBIT D’ACTUACIÓ:

Mobilitat a peu

6. ESTIMACIÓ DEL COST:

Millora enllumenat
Canvi Baranes
Repintat

TOTAL:7.500 €
Possible font de finançament:
7. FASE:

Ajuntament de Torelló
Fase 1, Curt termini.

20

8. INDICADOR D’AVALUACIÓ PROPOSAT:
Repartiment modal intern

Document II. Programa d’actuacions

Pla de Mobilitat Urbana de Torelló

1.6

21

Fitxa d’actuació número 6

1. NOM DE L’ACTUACIÓ:
ADEQUACIÓ DEL PAS DE VIANANTS DE L'AVINGUDA POMPEU FABRA AMB LA
CAMPANERIA
2. DESCRIPCIÓ:
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.
3. JUSTIFICACIÓ:
El pont actual no ofereix un servei adequat i compatible amb els diferents mitjans de
transport que hi ha de circular. Hi ha un alt risc de produir-se accidents i, donades les
seves dimensions i ubicació, és complicat el encreuament de dos vehicles en sentits
oposats. Per aquest motiu podria ser més senzill reurbanitzar el pont actual per
adaptar-lo exclusivament a vianants i bicicletes i construir un nou viaducte per als
vehicles.
4. OBJECTIUS:
•

Donar més accessibilitat als vianants i ciclistes

•

Proporcionar seguretat en el pas als usuaris

•

Facilitar la connexió a per del nou sector residencial de La Campaneria amb el
centre de Torelló

5. ÀMBIT D’ACTUACIÓ:

Mobilitat a peu

6. ESTIMACIÓ DEL COST:

Reurbanització superficial del pont
TOTAL: 27.000 €

Possible font de finançament:
7. FASE:

Imputable al sector Mas les Vinyes
Fase 2, Mig termini.

22

Proposta de secció tipus:

8. INDICADOR D’AVALUACIÓ PROPOSAT:
Espai per vianants
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2. MOBILITAT EN BICICLETA
2.1

Fitxa d’actuació número 1

1. NOM DE L’ACTUACIÓ:
IMPLEMENTACIÓ D’UN SISTEMA D’ESTACIONAMENTS PER A BICICLETES
2. DESCRIPCIÓ:
Es proposa un sistema d’estacionaments per a bicicletes que cobreixi els principals
punts atractors del municipi. Aquests poden ser principalment de dues tipologies:
•

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 dissuasoris.
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.
3. JUSTIFICACIÓ:
Torelló té una oferta quasi inexistent d’estacionaments per a bicicletes, que alhora no
són coneguts per els usuaris de la bicicleta. Per tal de promoure l’ús d’aquest mode cal
tenir molt en compte les condicions d’estacionament i la ubicació, ja que la por al
robatori és un dels principals detractors de l’ús d’aquest mode.
4. OBJECTIUS:
•

Augmentar la quota modal del mode bicicleta.

5. ÀMBIT D’ACTUACIÓ:

Mobilitat en bicicleta

6. ESTIMACIÓ DEL COST:

19 bateries de 3 U invertides
2 aparcaments protegits
Senyalització del sistema
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TOTAL: 40.800€
Ajuntament de Torelló

Possible font de finançament:
7.FASE

Fase 1, Curt termini.

8. INDICADOR D’AVALUACIÓ PROPOSAT:
Repartiment modal intern

Pla de Mobilitat Urbana de Torelló

2.2
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Fitxa d’actuació número 2

1. NOM DE L’ACTUACIÓ:
CREACIÓ D'UNA VIA CICLISTA QUE UNEIXI ELS MUNICIPIS TORELLÓ - SANT
VICENÇ
2. DESCRIPCIÓ:
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.
3. JUSTIFICACIÓ:
Entre Sant Vicenç i Torelló hi ha un nombre important de fluxos de mobilitat, pels quals,
per la seva proximitat, la bicicleta és un bon mitjà de transport. Cal tenir present també
que els nois i noies de Sant Vicenç han d’anar a l’Institut Cirvianum de Torelló i
actualment molts es desplacen caminant, en bicicleta o en ciclomotor. Per tant, cal
delimitar la via perquè els seus desplaçaments siguin més segurs així com per
incentivar a altres escolars a usar aquest mode.
4. OBJECTIUS:
•

Connectar els tres municipis –Sant Vicenç, Sant Pere i Torelló- mitjançant una
via ciclista adequada

•

Proporcionar un itinerari segur als ciclistes, molts d’ells menors d’edat
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5. ÀMBIT D’ACTUACIÓ:

Mobilitat en bicicleta

6. ESTIMACIÓ DEL COST:

Implantació d’un carril bici al tram del Carrer
Ausiàs March –mesures toves-.
Adequació del carril al tram del carrer
Camprodon
Sistema de guia per a bicicleta

TOTAL: 121.500 €
Possible font de finançament:

Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
Ajuntament de Torelló

7. FASE:

Fase 1, Curt termini:
Carril Sant Vicenç – Centre de Torelló
Fase 3, Llarg termini:
Carril Sant Vicenç – Barri de Montserrat

Carrer d’Ausiàs March

Carrer Camprodon

Pla de Mobilitat Urbana de Torelló

Escalinata:
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Exemple de sistema d’ajuda de transport:

8. INDICADOR D’AVALUACIÓ PROPOSAT:
Carrils bici

Pla de Mobilitat Urbana de Torelló
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Fitxa d’actuació número 3

1. NOM DE L’ACTUACIÓ:
ADEQUACIÓ D'UNA VIA CICLISTA QUE CONNECTI HORTIZONTALMENT EL
MUNICIPI
2. DESCRIPCIÓ:
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).

3. JUSTIFICACIÓ:
El transport en bicicleta és net i per poder potenciar-lo i que els ciutadans en puguin fer
més ús cal proporcionar les infraestructures necessàries. La connexió prevista uneix el
nucli antic - amb múltiples serveis i equipaments (entre d’altres escolars)- amb el barri
de Montserrat, on també es localitzen uns quants centres educatius a més de locals
d’activitat econòmica. Permet d’aquesta forma als escolar poder moure’s amb bicicleta
fent el trajecte més ràpid, segur i divertit.
Aquest itinerari és el més solvent tenint en compte les dificultats que suposa fer passar
una via ciclista entre carrers sinuosos i amb tipologia diferent, tot evitant els pendents
en la mesura del possible. A més s’aprofita del camí del Canal com a via ambiental i
connecta amb el camí ja existent en el polígon industrial de Matabosch.
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4. OBJECTIUS:
•

Proporcionar un via ciclista per aquells que optin per aquest mode de transport

•

Connectar dos centres del municipi

5. ÀMBIT D’ACTUACIÓ:

Mobilitat en bicicleta

6. ESTIMACIÓ DEL COST:

Senyalització
Actuacions infraestructurals
Adequació d’’un pas sobre el carrer
Montesquiu
1 guia per a bicicletes

TOTAL: 42.900 €

Possible font de finançament:

Ajuntament de Torelló

7. FASE:

Fase 2, Mig termini.

Passarel·la:

Exemple de sistema d’ajuda de transport:

Pla de Mobilitat Urbana de Torelló

Camí del Canal:
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Camí del polígon industrial de Matabosch:

8. INDICADOR D’AVALUACIÓ PROPOSAT:
Carrils bici

Pla de Mobilitat Urbana de Torelló
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3. MOBILITAT EN TRANSPORT PÚBLIC
3.1

Fitxa d’actuació número 1

1. NOM DE L’ACTUACIÓ:
PROPOSTA D’EMPLAÇAMENT DE LA NOVA ESTACIÓ DE TREN TORELLÓ SUD,
ADEQUACIÓ DE LES LÍNIES D’AUTOBÚS I DE PASSARELES PER A MODES NO
MOTORITZATS
2. DESCRIPCIÓ:
Un estudi encarregat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, ubica
l’estació a l’extrem sud-est del 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).
3. JUSTIFICACIÓ:
La previsió d’un nova estació de ferrocarril al sud est de Torelló que doni servei a la
comarca de la Garrotxa, fa necessari connectar les diferents línies d’autobús que
transcorren per Torelló, així com garantir itineraris per a modes no motoritzats amb la
resta del municipi.
4. OBJECTIUS:
•

Donar més i millor connectivitat i accessibilitat a les línies d’autobús amb la
nova estació

•

Garantir itineraris en modes no motoritzats, accessibles i segurs que connectin
l’estació amb la resta del municipi.

5. ÀMBIT D’ACTUACIÓ:

Mobilitat en transport públic

6. ESTIMACIÓ DEL COST:

Implantació d’una passarel·la sobre la via
del tren
Implantació de dues parades de transport
públic
TOTAL:587.000 €

Possible font de finançament:
7. FASE:

ADIF
Fases 2 i 3, Mig i llarg termini.
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Actuacions proposades

Projecte de la nova estació Torelló Sud:

8. INDICADOR D’AVALUACIÓ PROPOSAT:
Repartiment modal intern, Repartiment modal extern
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Fitxa d’actuació número 2

1. NOM DE L’ACTUACIÓ:
CREACIÓ D'UNA LÍNEA DE TRANSPORT URBÀ QUE UNEIXI LES DIFERENTS
ESCOLES I CENTRES D’ACTIVITAT
2. DESCRIPCIÓ:
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.

3. JUSTIFICACIÓ:
Torelló és una localitat que, a data d’avui, ronda gairebé els 15.000 habitants. I la seva
densitat és mitja – baixa. Això representa unes distàncies mitjanes de desplaçament
considerables i que impossibiliten la realització de determinats viatges a peu. Fenomen
que es magnifica pel desenvolupament de nous sectors, tan residencials com
d’activitat econòmica, a la perifèria de la trama urbana.
És per aquest motiu que es creu necessari començar a planificar una línea de
transport públic urbà.

4. OBJECTIUS:
•

Oferir als habitants de Torelló la possibilitat de desplaçar-se, cas que no
disposin de vehicle privat motoritzat.

•

Permetre l’accés als centres educatius de forma segura.

•

Permetre l’accés als polígons industrials i a les estacions interurbanes de
transport de forma més sostenible.

5. ÀMBIT D’ACTUACIÓ:

Mobilitat en transport públic

6. ESTIMACIÓ DEL COST:

Estudi de viabilitat:

12.000 €

Cost anual del servei:

90.000 €
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Possible font de finançament:

Ajuntament de Torelló
Usuaris

7. FASE:

Fase 3, Llarg termini.

Principals centres a enllaçar amb la futura línea de transport públic urbà:

8. INDICADOR D’AVALUACIÓ PROPOSAT:
Productivitat transport públic urbà (a calcular quan es desenvolupi el servei)

Pla de Mobilitat Urbana de Torelló

3.3

37

Fitxa d’actuació número 3

1. NOM DE L’ACTUACIÓ:
COL·LOCACIÓ CORRECTA DELS PANELLS EXPLICATIUS SOBRE L'OFERTA DE
TRANSPORT PÚBLIC
2. DESCRIPCIÓ:
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.

3. JUSTIFICACIÓ:
Actualment els panells explicatius de l’oferta de transport públic, horaris, rutes, etc, es
troben a una alçada incorrecte, massa elevada, el que impedeix la lectura als usuaris. A
més, els panells estan en la seva majoria desgastats i en mal estat.

4. OBJECTIUS:
•

Millorar el servei d’informació de les línies d’autobús

5. ÀMBIT D’ACTUACIÓ:

Mobilitat en transport públic

6. ESTIMACIÓ DEL COST:

Col·locació de nou panells explicatius
TOTAL: 6.000 €

Possible font de finançament:

Generalitat de Catalunya
Empresa concessionària de la línia

7. FASE:

Fase 1, Curt termini.
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Estat actual

Pla de Mobilitat Urbana de Torelló

Proposta de panell informatiu

8. INDICADOR D’AVALUACIÓ PROPOSAT:
Repartiment modal extern
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4. Mobilitat en vehicle privat motoritzat
4.1

Fitxa d’actuació número 1

1. NOM DE L’ACTUACIÓ:
HABILITACIÓ D'UN ANELL VIARI AL CENTRE DE TORELLÓ
2. DESCRIPCIÓ:
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.
Les actuacions més destacades per consolidar aquest model s’enumeren a continuació
tot i que es desenvolupen en altres fitxes:
1.1. Obertura del carrer Puigdessallit nord (fins Camprodon)
1.2. Pacificació dels carrers Sant Miquel i Sant Bartomeu
1.3. Canvis de sentit en determinats vials per facilitar la circulació perimetral o per
accedir als estacionaments interiors
1.4. Incrementar el nombre de carrers amb tractament de plataforma única
(Rocaprevera, Nou, St. Josep, St. Antoni, plaça Nova, etc.)
1.5. Habilitar estacionaments dissuasoris fora del centre (Pompeu Fabra, Ter, etc.) i
regular els interns
1.6. Posar elements reductors de velocitat al Camí Nou de Can Parrella i suavitzar
els de la ronda del Puig
2.1. Conversió a prioritat invertida del carrer Sant Bartomeu
2.2. Canvi de sentit a la Ronda de les Pollancredes i en l’accés a l’estacionament
del Mercat
2.3. Possibilitat de restringir l’accés de vehicles al centre
2.4. Obertura del carrer Puigdessalit sud (fins ronda Puig)
2.5. Obertura de la Ronda del Puig
3. JUSTIFICACIÓ:
El centre històric de Torelló ha sofert en els darrers anys un procés de transformació
important que li ha permès convertir un entorn urbà en procés d’abandonament i amb
serveis desfasats, per una zona ben cuidada i agradable al passeig, amb gran
concentració comercial i que projecta la imatge de Torelló als visitants i turistes.
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La reconversió d’aquesta zona s’ha portat a terme mitjançant un canvi en la secció tipus
dels vials, passant de fluxos segregats a una plataforma única i amb prioritat per als
vianants. No obstant, aquesta prioritat no és del tot complerta, doncs la circulació de
vehicles per aquesta zona és encara excessiva i en disminueix la qualitat ambiental.
Cal, per tant, una xarxa viària perimetral eficient que pugui absorbir sense problemes
els fluxos de vehicles que circulen per la ciutat i descongestionar el centre on la prioritat
la tindrien els mitjans no motoritzats.
4. OBJECTIUS:
•

Garantir l’accessibilitat en vehicle motoritzat utilitzant la infraestructura disponible

•

Oferir una oferta d’estacionaments dissuasoris exteriors suficient, regulant els
estacionaments de dintre de l’àrea d’estudi

•

Donar una alternativa de pas adequada per a la circulació de vehicles, cas que
en un futur es vulgui minimitzar l’accés de vehicles al centre

5. ÀMBIT D’ACTUACIÓ:

Mobilitat en vehicle privat motoritzat

6. ESTIMACIÓ DEL COST:

Pacificació de la travessera
TOTAL:28.000 €

Possible font de finançament:
7. FASE:

Diputació de Barcelona
Fase 1, Curt termini:
Pacificació del carrer Sant Bartomeu
Altres actuacions:
Veure fitxes corresponents

Ronda de les Pollancredes

Ronda de les Pollancredes

Pla de Mobilitat Urbana de Torelló
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Carrer Enric Prat de la Riba

Carrer d’Anselm Clavé

Carrer de Puigdassalit

Ronda del Puig

Camí nou de Can Parrella

Carrer de la Diputació
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8. INDICADOR D’AVALUACIÓ PROPOSAT:
Repartiment modal intern
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Fitxa d’actuació número 2

1. NOM DE L’ACTUACIÓ:
DEFINICIÓ I PACIFICACIÓ D'ÀREES AMBIENTALS
2. DESCRIPCIÓ:
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.
3. JUSTIFICACIÓ:
El disseny de l’espai públic a la majoria de localitats catalanes s’ha realitzat des d’una
òptima funcionalista, cosa que ha donat gran pes a la superfície destinada a la
circulació de vehicles. Aquest fenomen, aplicat a una localitat amb la trama urbana ben
organitzada i vials alineats, ha provocat la concreció de múltiples rutes per a
desplaçar-se en vehicle privat. Aquest fet, sumat a un incompliment reiteratiu del codi
de circulació i en especial de la limitació de velocitat, fa que l’ús de l’espai públic per
part dels vehicles no solament sigui majoritari sinó que en alguns casos arriba també a
ser excloent amb la resta d’usos.
El redireccionament dels sentits de circulació i les actuacions proposades entorn les
àrees delimitades es realitzen bàsicament per facilitar l’entrada als residents i als
vehicles de mercaderies, millorar la seguretat viària i al mateix temps reduir la
circulació de trànsit de pas.
4. OBJECTIUS:
•

Garantir la capacitat ambiental dels vials interiors, reduint l’espai per a la
circulació de vehicles en pro d’altres usos i funcions.

•

Facilitar l’accés a casa i l’estacionament en origen.

•

Adequar els accessos al barri per a residents i dificultar el trànsit de pas.

5. ÀMBIT D’ACTUACIÓ:

Mobilitat en vehicle privat motoritzat

6. ESTIMACIÓ DEL COST:

Senyalització
Mesures toves pera adequar seccions
TOTAL:144.400€
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Possibles fonts de finançament:
7. FASE:

Ajuntament de Torelló
Fase 1, Curt termini
Zona Montserrat
Fase 2, Mig termini.
Zones Joanot Martorell i Congost

Àrea ambiental zona pl. Joanot Martorell:

Àrea ambiental de Montserrat:

Àrea ambiental zona Congost:

Pla de Mobilitat Urbana de Torelló

Secció tipus carrer 10m

8. INDICADOR D’AVALUACIÓ PROPOSAT:
Espai viari per a vianants
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Secció tipus carrer 12m
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Fitxa d’actuació número 3

1. NOM DE L’ACTUACIÓ:
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS REDUCTORS DE VELOCITAT AL CAMÍ NOU DE CAN
PARRELLA I SUAVITZACIÓ DELS ELEMENTS REDUCTORS PRESENTS A LA
RONDA DEL PUIG
2. DESCRIPCIÓ:
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.
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.
3. JUSTIFICACIÓ:
El Camí de Can Parrella i la Ronda del Puig són dos vies que formen part de l’anell de
circumval·lació del centre de Torelló, però alhora són vies que donen accés directe a
àrees d’equipaments i zones d’aparcament, per la qual cosa la mobilitat a peu és
freqüent. És aquest el motiu que fa que els elements reductors siguin necessaris a fi
d’evitar accidents, sobretot amb els col·lectius més desafavorits: nens i jubilats.
4. OBJECTIUS:
•

Reduir la velocitat de circulació dels vehicles i millorar la seguretat viària

•

Adaptar els elements reductors existents a una tipologia única i menys
agressiva amb els vehicles (els actuals provoquen desperfectes en els
vehicles)

5. ÀMBIT D’ACTUACIÓ:

Mobilitat en vehicle privat motoritzat

6. ESTIMACIÓ DEL COST:

Supressió de 4 esquenes d’ase (Ronda
del Puig)
Col·locació de 5
(Ronda del Puig)

coixins

berlinesos

Col·locació de 4 coixins berlinesos (Camí
nou de Can Parrella)
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TOTAL:18.300 €

Possible font de finançament:

Ajuntament de Torelló
7. FASE:

Fase 1, Curt termini.

Camí de Can Parrella:

Ronda del Puig:

Estat actual:

8. INDICADOR D’AVALUACIÓ PROPOSAT:
IMD de la xarxa viària bàsica
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Fitxa d’actuació número 4

1. NOM DE L’ACTUACIÓ:
REDISSENY DE LES INTERSECCIONS PERILLOSES – CARRER MANLLEU AMB
AV. DEL ROSSELLÓ – I – AV. CASANOVA AMB AV. DE LA GENERALITAT I CTA.
CONANGLELL –.
2. DESCRIPCIÓ:
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.
3. JUSTIFICACIÓ:
Hi ha dos interseccions en el nucli urbà de Torelló que tenen un índex d’accidentalitat
superior a la mitjana i que tenen un disseny del traçat que no afavoreix la circulació
fluida, ni dels vehicles ni dels vianants. Alhora, causen certa confusió als usuaris i per
tant perillositat.
4. OBJECTIUS:
•

Facilitar la conducció dels vehicles

•

Reduir l’accidentalitat, fent de la intersecció un encreuament clar i entenedor

5. ÀMBIT D’ACTUACIÓ:
6. ESTIMACIÓ DEL COST:

Mobilitat amb vehicle privat motoritzat
Giratori Carrer Manlleu amb Av. Del
Rosselló
Giratori Carrer Casanovas amb Cta.
Conanglell
TOTAL:425.000 €
Diputació de Barcelona

Possible font de finançament:
7. FASE:

Fase 1, Curt termini
Giratori del carrer Manlleu
Fase 2, Mig termini
Giratori de la carretera de Conanglell
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Carrer Manlleu amb Av. del Rosselló:

Carrer Manlleu amb Avinguda Rosselló

Actuacions d’adequació giratori Carrer Manlleu

Pla de Mobilitat Urbana de Torelló

Crta de Conanglell amb Avinguda de la Generalitat i Carrer del Canigó:

Av. De Casanova amb Crta. de Conanglell i Av. De la Generalitat

8. INDICADOR D’AVALUACIÓ PROPOSAT:
Accidents amb víctimes
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Fitxa d’actuació número 5

1. NOM DE L’ACTUACIÓ:
REDEFINICIÓ DE LA PLAÇA FORTIÀ SOLÀ
2. DESCRIPCIÓ:
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. Es proposa igualment que es treguin els polsadors dels semàfors de la
Plaça Sant Fortià, així com els del carrer Sant Miquel, convertint-los a fases.
3. JUSTIFICACIÓ:
La intersecció no està del tot definida i els vianants tenen voreres reduïdes i dificultats
per a creuar de forma segura. Els itineraris de les dues línies d’autobús passen per la
plaça però no hi tenen parada. Alhora, els carrers del voltant de la plaça (Jaume
Balmes, Ges d’Amunt, València o la part final del carrer Camprodón) es veuen obligats
a baixar o pujar amb un pendent considerable per tal de salvar la diferència de cota
topogràfica del terreny.
4. OBJECTIUS:
•

Millorar la intersecció, ampliant les voreres i posant parades d’autobús

•

Donar més cobertura a les línies de bus

5. ÀMBIT D’ACTUACIÓ:

Mobilitat amb vehicle privat motoritzat

6. ESTIMACIÓ DEL COST:

Adequació de dues parades d’autobús
Ampliació voreres
Adequació passos
TOTAL: 75.000 €

Possible font de finançament:

Ajuntament de Torelló
Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya (Parades TP)

7. FASE:

Fase 1, Curt termini.
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Proposta reordenació de la plaça:
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Línies d’autobús que passen per la plaça:

8. INDICADOR D’AVALUACIÓ PROPOSAT:
Espai viari per vianants
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Fitxa d’actuació número 6

1. NOM DE L’ACTUACIÓ:
OBERTURA D'UN NOU PONT SOBRE LA VIA DEL TREN A L'ALTURA DE L'AV.
POMPEU FABRA QUE DONI ACCÉS A LA CAMPANERIA
2. DESCRIPCIÓ:
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.
3. JUSTIFICACIÓ:
L’actual pont és estret i només permet el pas de vehicles, impedint la mobilitat a peu ja
que no hi ha voreres. En tot cas, si hi ha vianants creuant el pont el perill que corren és
evident. Es fa imprescindible poder donar un accés segur i suficient per poder absorbir
també el volum de trànsit previst.
4. OBJECTIUS:
•

Millorar l’accessibilitat dels vehicles i dels vianants

•

Donar més capacitat de pas als vehicles, reduint l’efecte barrera causat per la
via

5. ÀMBIT D’ACTUACIÓ:

Mobilitat en vehicle privat motoritzat

6. ESTIMACIÓ DEL COST:

Construcció del nou pont:
TOTAL:171.000 €
Sector de la Campaneria

Possible font de finançament:
7. FASE:

A determinar
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Proposta de secció tipus:

8. INDICADOR D’AVALUACIÓ PROPOSAT:
Repartiment modal intern, Repartiment modal extern
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Fitxa d’actuació número 7

1. NOM DE L’ACTUACIÓ:
CONSTRUCCIÓ D'UN PAS NOU AL CARRER DE LLEVANT QUE CONNECTI AMB
MAS LES VINYES
2. DESCRIPCIÓ:
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.
3. JUSTIFICACIÓ:
El desenvolupament de noves àrees residencials, comercials i industrials al nord-est
de la via de ferrocarril justifica la creació de noves connexions per donar accessibilitat i
facilitar la mobilitat entre els diferents barris.
A més, la nova estació de ferrocarril farà necessari un pas directe per facilitar el
transbord entre el ferrocarril i els altres mitjans de mobilitat de forma que el centre de
Torelló estigui a l’abast amb un temps raonable.
4. OBJECTIUS:
•

Donar més accessibilitat als vianants i als vehicles

•

Proporcionar noves connexions entre el centre i les noves àrees de creixement.

•

Contribuir a reduir l’efecte barrera causat per la via

5. ÀMBIT D’ACTUACIÓ:

Mobilitat en vehicle privat motoritzat

6. ESTIMACIÓ DEL COST:

Construcció del pas inferior:
TOTAL: 540.000 €

Possible font de finançament:
7. FASE:

Consorci de Promoció de Sòl Industrial
Mas Les Vinyes
Fase 2, Mig termini.
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Proposta secció tipus:

8. INDICADOR D’AVALUACIÓ PROPOSAT:
Repartiment modal intern, repartiment modal extern
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Fitxa d’actuació número 8

1. NOM DE L’ACTUACIÓ:
OBERTURA DEL CARRER PUIGDASSALIT
2. DESCRIPCIÓ:
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).

3. JUSTIFICACIÓ:
L’obertura del Carrer Puigdassalit permetria crear un eix viari que creués verticalment
tot el municipi, a l’immediata perifèria del casc històric el que permetria la pacificació
d’aquest.
4. OBJECTIUS:
•

Donar accessibilitat als conductors que vulguin anar al centre a peu

•

Afavorir la connectivitat de la trama urbana

•

Proporcionar noves places d’aparcament

5. ÀMBIT D’ACTUACIÓ:

Mobilitat en vehicle privat motoritzat
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6. ESTIMACIÓ DEL COST:

Obertura del carrer Puigdassalit al carrer
Camprodon
TOTAL:285.000 €
Ajuntament de Torelló

Possible font de finançament:
7. FASE:

Fase 1, Curt termini:
Obertura nord fins al carrer Camprodon
A determinar:
Obertura sud fins la Ronda del Puig

a) Obertura carrer Puigdasssalit nord:

b) Parcel·la afectada (font:Oficina virtual del cadastro)

a) Connexió amb av. Pompeu Fabra:

b) Carrer Puigdassalit (obertura pel carrer Nou):

8. INDICADOR D’AVALUACIÓ PROPOSAT:
IMD de la xara bàsica
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Fitxa d’actuació número 9

1. NOM DE L’ACTUACIÓ:
OBERTURA DE LA RONDA DEL PUIG
2. DESCRIPCIÓ:
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.
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.
3. JUSTIFICACIÓ:
La ronda del Puig és un vial de doble sentit, que serveix de límit al casc urbà de
Torelló pel Sud. Actualment la Ronda del Puig permet connectar, amb el carrer del Ter
per l’Oest i amb el carrer Manlleu, a través del carrer de Montcada per l’oest. La
connexió d’aquesta ronda al giratori situat a l’entrada del municipi (per l’est) milloraria
molt la circulació, creant una veritable ronda que connectés tot el municipi i facilitaria
els moviments interns - externs, al descongestionar la travessera urbana del carrer
Manlleu.
4. OBJECTIUS:
•

Descongestionar el centre de tràfic rodat

•

Facilitar els moviments externs - interns

•

Pacificar la travessera urbana actual

5. ÀMBIT D’ACTUACIÓ:

Mobilitat en vehicle privat motoritzat

6. ESTIMACIÓ DEL COST:

Urbanització de la part de carrer que manca per
tancar la Ronda del Puig

TOTAL:278.000 €
Imputable al sector La Creu II

Possibles fonts de finançament:
7. FASE:

A determinar
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Ronda del Puig a l’altura del carrer Montcada

Plans Parcials on transcorre la Ronda del Puig:

Esquema de vialitat proposat pel POUM:

8. INDICADOR D’AVALUACIÓ PROPOSAT:
IMD de la xarxa bàsica

Ronda del Puig al giratori de l’entrada del municipi
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5. Aparcament
5.1

Fitxa d’actuació número 1

1. NOM DE L’ACTUACIÓ:
ADEQUACIÓ D’UN SISTEMA D’ESTACIONAMENTS DISSUASSORIS FORA DEL
CENTRE HISTÒRIC I REGULACIÓ DELS ESTACIONAMENTS AL SEU INTERIOR
2. DESCRIPCIÓ:
Es proposa la implementació d’un sistema d’estacionaments dissuasoris 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).
3. JUSTIFICACIÓ:
A fi de possibilitar la pacificació del centre urbà del municipi és necessari donar una
alternativa multimodal als usuaris del vehicle privat motoritzat.
4. OBJECTIUS:
•

Oferir una oferta de places d’estacionaments suficient per qui vulgui accedir al
centre

•

Ordenació del sistema d’aparcaments del municipi facilitant els desplaçaments
a peu a l’interior de la zona del centre

•

Pacificació del centre del municipi.

5. ÀMBIT D’ACTUACIÓ:

Aparcament

6. ESTIMACIÓ DEL COST:

Panells explicatius de la xarxa
Senyalització
Edició de fullets explicatius ( per als veïns)
TOTAL:14.250 €

Possible font de finançament:
7. FASE:

Ajuntament de Torelló
Fase 1, Curt termini.
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Aparcament del Carrer Pompeu Fabra

Aparcament del Carrer del Ter

Aparcament del Sindicat

Aparcament de la zona esportiva

8. INDICADOR D’AVALUACIÓ PROPOSAT:
Aparcament regulat en superfície
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Fitxa d’actuació número 2

1. NOM DE L’ACTUACIÓ:
CREAR UNA ZONA D’ESTACIONAMENT DE CAMIONS I AUTOBUSOS A LES
ZONES INDUSTRIALS PER EVITAR EL SEU ESTACIONAMENT EN LLOCS
HABITATS
2. DESCRIPCIÓ:
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.
3. JUSTIFICACIÓ:
La proposta té com a finalitat evitar l’estacionament de vehicles pesants als carrers de la
trama urbana. Donat que els carrers no són projectats amb aquest requeriment
funcional, disposen de bandes d’estacionament de 2 metres, en comptes dels 2,5
requerits per els vehicles pesants. D’aquesta forma, el vehicle estacionat ocupa part del
carril de circulació i priva de visibilitat als vehicles que circulen per la via. D’altra banda,
donada l’alçada dels vehicles, dificulta als vianants poder mirar a banda i banda abans
de creuar un carrer.
4. OBJECTIUS:
•

Evitar l’estacionament de vehicles pesants a l’interior de la trama urbana

•

Dotar als transportistes d’un lloc per estacionar en condicions òptimes de
comoditat i seguretat

5. ÀMBIT D’ACTUACIÓ:

Aparcament

6. ESTIMACIÓ DEL COST:

Adequació de dos estacionaments: un al
carrer del Ter i l’altre al costat de la futura
estació Renfe
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TOTAL: 280.000 €
Ajuntament de Torelló

Possible font de finançament

Generalitat de Catalunya
7. FASE:

Fases 2 i 3, Mig i llarg termini.

8. INDICADOR D’AVALUACIÓ PROPOSAT:
Percentatge de vehicle pesats
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Fitxa d’actuació número 3

1. NOM DE L’ACTUACIÓ:
HABILITACIÓ D'UN ESTACIONAMENT DISSUASSORI AL CARRER DEL TER I
ADEQÜACIÓ DELS APARCAMENTS DE POMPEU FABRA I DE LA ZONA
ESPORTIVA
2. DESCRIPCIÓ:
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.
3. JUSTIFICACIÓ:
Per tal d’afavorir la mobilitat a peu al centre de Torelló, cal proporcionar zones
d’aparcament pròximes perquè els usuaris puguin aparcar el cotxe a un distància
raonable que faciliti aquesta mobilitat a peu i dissuadeixi a les persones d’entrar amb el
seu vehicle dins el nucli antic.
4. OBJECTIUS:
•

Facilitar l’aparcament dels vehicles a les immediacions del centre

•

Dissuadir als usuaris d’arribar al centre amb vehicle privat

5. ÀMBIT D’ACTUACIÓ:

Aparcament

6. ESTIMACIÓ DEL COST:

Adequació dels aparcaments del Ter i de
Pompeu Fabra
TOTAL:134.500 €

Possible font de finançament:
7. FASE:

Ajuntament de Torelló
Fase 1, Curt termini.
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Pàrquing del Ter

Pàrquing del Ter (Sud)

Pàrquing de Pompeu Fabra

Pàrquing zona Esportiva

(Nord)

Pàrquing Carrer del Ter

Pla de Mobilitat Urbana de Torelló

Pàrquing Av. Pompeu Fabra

8. INDICADOR D’AVALUACIÓ PROPOSAT:
Places d’aparcament fora de calçada
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6. Gestió de la mobilitat
6.1

Fitxa d’actuació número 1

1. NOM DE L’ACTUACIÓ:
CAMPANYES D’EDUCACIÓ, SENSIBILITZACIÓ I FORMACIÓ
2. DESCRIPCIÓ:
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 que ho desitgin.
- Campanyes de conducció segura i eficient per als conductors.
- Campanyes de promoció del transport públic.
- Campanyes de promoció dels mitjans no motoritzats.
- Jornades de conscienciació ciutadana.
3. JUSTIFICACIÓ:
A fi d’augmentar les quotes dels modes
més sostenibles tant social com
ambientalment (baixes al municipi de Torelló), és necessari a part del correcte
ofertament de les infraestructures i dels serveis per aquests modes, la complicitat de la
ciutadania de Torelló amb el objectius del present Pla.
4. OBJECTIUS:
-

Conscienciar a la població de l’ importància de la mobilitat sostenible.

-

Augmentar les quotes modals dels mitjans més sostenibles.

-

Reduir la sinistralitat viària.

-

Millorar la formació en mobilitat sostenible del tècnics municipals.

5. ÀMBIT D’ACTUACIÓ:

Gestió de la mobilitat

6. ESTIMACIÓ DEL COST:

Campanyes de:
- Educació en seguretat viària al escolars.
- Formació en mobilitat sostenible
- Conducció segura i eficient als conductors.
- Promoció del transport públic
- Promoció dels mitjans no motoritzats
- Jornada de conscienciació ciutadana
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Possible font de finançament:

TOTAL:5.000 €
Ajuntament de Torelló, Diputació de
Barcelona, DGT, RACC, etc.

7. FASE:

Anualment

Curs d’especialització en planificació de la mobilitat
local. Organizat per la Diputació de Barcelona i el
CECCIP

Curs de conducció eficient . Tàrraco Energia Local,
IDAE, ICAEN i RACC.

Campanya de foment el mode a peu. Ajuntament de
Gijón i Club de la Efectividad.

Campanya de foment de l’ús de la
bicicleta.
Pedalibre

Campanya per a foment.de l’ús de la bicicleta. Ajuntament de Pollença.

8. INDICADOR D’AVALUACIÓ PROPOSAT:
Repartiment modal intern
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Fitxa d’actuació número 2

1. NOM DE L’ACTUACIÓ:
CREACIÓ DE LA FIGURA D’UN GESTOR DE LA MOBILITAT ALS POLÍGONS
INDUSTRIALS DE LA VALL DEL GES
2. DESCRIPCIÓ:
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 podria estar a càrrec del Consorci de la Vall del Ges, que agrupa els 9
municipis de la Vall (amb seu a Torelló).
3. JUSTIFICACIÓ:
A la vall del Ges, hi és present una elevada quantitat d’indústries situades en polígon
industrials. A fi d’evitar que el transport pugui actuar com a factor discriminador i
d’exclusió social, així com per promoure una mobilitat quotidiana sostenible a la Vall, es
creu necessari coordinar de forma integral i conjunta totes les necessitats de transports
que generin aquests polígons industrials.
4. OBJECTIUS:
-Facilitar l’accés dels treballadors als polígons industrials
-Augmentar l’ús de modes més sostenibles en la mobilitat quotidiana.
5. ÀMBIT D’ACTUACIÓ:

Gestió de la mobilitat

6. ESTIMACIÓ DEL COST:

Cost anual.
TOTAL:25.000 €

Possible font de finançament:

7. FASE:

Consorci Vall del Ges, Orís i Bisaura

Anualment
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Zonificació del polígon Mas les Vinyes:

Polígon Industrial Torelló Oest:

8. INDICADOR D’AVALUACIÓ PROPOSAT:
Repartiment modal intern
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Fitxa d’actuació número 3

1. NOM DE L’ACTUACIÓ:
IMPLANTACIÓ D’UN PROTOCOL EN CAS D’INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA
2. DESCRIPCIÓ:
Es proposa la creació d’un protocol intern de l’ajuntament de Torelló, a fi de preveure i
gestionar correctament els possibles talls als carrers del municipi, de manera que
tinguin la menor afecció sobre la mobilitat de Torelló, així com la resta d’activitats del
municipi.
Pel que fa a les obres aquest protocol hauria de contenir com a mínim els següents
elements:
En cas d’obres programades:
Informació prèvia:
Existència d’un projecte aprovat
Localització emplaçament de les obres
Tipologia d’obres a realitzar
Serveis afectats. Companyies de serveis assabentades de l’abast de l’actuació
Adjudicació obres, direcció d’obra i coordinació seguretat i salut
Com procedir:
Si es tracta d’un promotor privat, comunicar a departament de Via Pública inici obres
Departament de Via Pública comunica inici d’obres a altres departaments tècnics de
l’Ajuntament (prèviament assabentats en fase de redacció). Pot afectar o no al projecte
redactat.
Programar i senyalitzar recorreguts alternatius si fos necessari.
Cal tenir en especial consideració l’avís a :
La Policia Municipal i el cap de premsa de l’Ajuntament. A fi de que es dugui a terme
una comunicació massiva a medis (diaris, ràdio, web municipal,...) o porta a porta
(avisos). Aquest avís ha d’incloure com a mínim el tipus d’obra, emplaçament i els
terminis i els recorreguts alternatius.

En cas d’obres no programades
Quan l’afectat és la companyia de Serveis:
Comunicació de l’empresa afectada al departament de Via Pública (definir receptor: cap,
tècnic...).
Departament Via Pública comunica amb cap de la Policia Municipal i cap de Premsa.
Avís veïns i medis.
Seguiment Dep Via Pública de l’avaria. Determinació abast, terminis, solució tècnica.
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Informació puntual via medis “ràpids”: web, ràdio municipal...
Quant l’afectat és l’Ajuntament (caiguda d’arbre, clavegueram, mobiliari urbà,....):
Programar i senyalitzar recorreguts alternatius si fos necessari.
Departament Via Pública comunica amb Cap de la Policia Municipal i Cap de Premsa.
Avís veïns.
Seguiment Dep Via Pública de la incidència. Determinació abast, terminis, solució
tècnica. Informació puntual via medis “ràpids”: web, ràdio municipal.
3. JUSTIFICACIÓ:
És necessari una correcte 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.
4. OBJECTIUS:
•

Millorar la comunicació de les afeccions sobre les diferents xarxes de mobilitat

5. ÀMBIT D’ACTUACIÓ:

Gestió de la mobilitat

6. ESTIMACIÓ DEL COST:

Sense cost
TOTAL: 0€

7. FASE:

Anualment

8. INDICADOR D’AVALUACIÓ PROPOSAT:
Repartiment modal intern

