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1. INTRODUCCIÓ

1.1. INTRODUCCIÓ
L’estudi d’avaluació de la mobilitat generada respon a la necessitat de d’analitzar els
possibles problemes de circulació en les noves àrees de creixement definides pel Pla
d’Ordenació Urbana Municipal.
Legislació i documents de referència:


Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.



Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de
la mobilitat generada.



Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la llei 20/1991, de 25 de
novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques, i d’aprovació del codi d’accessibilitat.



DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme.



Decret 152/2007, de 10 de juliol, d’aprovació del Pla d’actuació per a la millora
de la qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció especial de
l’ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig.



Llei de modificació de la Llei 7/1993, del 30 de setembre, de carreteres.



Decret 362/2006, de 3 d’octubre, pel qual s’aproven Directrius Nacionals de
Mobilitat.



Estratègia Espanyola de Mobilitat Sostenible, aprovada per Consell de Ministres
el 30 d’abril de 2009.

1.2. OBJECTIUS
L’objectiu del present estudi és avaluar l’impacte que l’aplicació material del Pla
d’Ordenació Urbana Municipal tindrà sobre la xarxa viària al municipi d’Amer. Avaluarà
l’increment potencial de desplaçaments provocats per la nova planificació i la capacitat
d’absorció dels serveis viaris i dels sistemes de transport, incloent-hi els sistemes de transport
de baix o nul impacte, com els desplaçaments amb bicicleta o a peu. L’àmbit d’estudi és
el casc urbà del municipi.
També pretén definir les mesures i actuacions necessàries per tal d’assegurar que la nova
mobilitat generada en l’àmbit del POUM segueixi unes pautes caracteritzades per la
preponderància dels mitjans de transport més sostenibles, i així acomplir amb el canvi de
model de mobilitat promogut per la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. En definitiva,
es pretén millorar la qualitat de vida dels habitants d’Amer establint les mesures adients
Aprovació inicial
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per facilitar l’ús de mitjans de transport menys contaminants, possibiliti una disminució de la
mobilitat obligada i faciliti el transport als col·lectius amb disfuncions de mobilitat.
En un poble com Amer la mobilitat ha d’anar encaminada a:


Facilitar l’accessibilitat universal als serveis per part de les persones grans i de
mobilitat reduïda (persones que per motius de salut tenen una dificultat addicional
per poder desplaçar-se autònomament) que hi ha al nucli urbà.



Promoure l’ús i oferta d’un servei de transport col·lectiu eficient i que permeti
accedir als serveis bàsics de la comarca.



Comptar amb infraestructures urbanes que permetin la mobilitat a peu de forma
segura, prioritzant els mitjans de transport no motoritzats.



Promoure infraestructures TIC que permetin el teletreball o la promoció turística de
la zona per evitar el despoblament del municipi.
1.2.1. L’Estratègia de desenvolupament sostenible de Catalunya

La mobilitat de persones i mercaderies, fortament interrelacionada amb la planificació del
territori, el model econòmic i l’energètic, comporta nombroses implicacions
socioambientals que, en darrer terme, esdevenen externalitats. D’una banda, aquestes
externalitats deriven del consum energètic, la contaminació atmosfèrica i l’emissió de
gasos amb efecte d’hivernacle, i també de l’impacte social (accidentalitat, salut pública,
equitat social, ocupació de l’espai públic en nuclis urbans i congestió). De l’altra, les
externalitats també deriven de les implicacions territorials, paisatgístiques i ecològiques
que generen les infraestructures lineals de mobilitat (com la fragmentació del territori).
Així, doncs, l’avanç envers un model de mobilitat més sostenible permetrà la reducció de
les externalitats i tindrà repercussions favorables sobre múltiples aspectes de la qualitat
ambiental, del benestar de les persones i del funcionament i desenvolupament dels
sectors econòmics, especialment del sistema productiu.
Directrius del model en quan a la mobilitat:


Garantir l’existència de modes de transport sostenible competitius, tant per a
persones (a peu, en bicicleta, transport col·lectiu) com per a mercaderies
(ferroviari i marítim), a fi de canviar significativament la seva quota de mercat.



Disminuir les necessitats de mobilitat, tot aconseguint un desacoblament entre el
creixement econòmic, la demanda de mobilitat i les emissions derivades.



Facilitar un canvi d’hàbits individuals a l’hora d'escollir el mode de transport a fi
d’avançar cap a una mobilitat personal més sostenible.



Reduir la inequitat social del model de mobilitat.



Invertir de manera prioritària en infraestructures que fomentin la mobilitat
sostenible, tant de persones com de mercaderies, i la intermodalitat i minimitza la
fragmentació dels sistemes naturals, agraris i forestals.



Garantir un espai urbà de qualitat per a l’ús de vianants i modes de transport
sostenible.



Fer més eficient energèticament els modes de transport motoritzat.



Optimitzar les infraestructures existents mitjançant de la seva gestió eficient.
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1.3. ALTRES INSTRUMENTS MUNICIPALS DE PLANIFICACIÓ DE LA MOBILITAT
La llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, estableix els principis, els objectius i els altres
requisits que han de desenvolupar els corresponents instruments de la planificació de la
mobilitat. Dels quals, els que tenen àmbit municipal són els Plans de Mobilitat Urbana,
obligatoris per a municipis que siguin capital de comarca o tinguin més de 50.000
habitants o que així ho estableixi el corresponent Pla Director de Mobilitat d’àmbit superior.
Els Plans de Mobilitat Urbana són el document bàsic per configurar les estratègies de
mobilitat sostenible als municipis. El present Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada
no el substitueix però sí que es tracta d’un punt de partida per a la seva elaboració.
Igualment, la llei 20/91 de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques estableix que els municipis han d’elaborar Plans locals d’adaptació i
supressió de barreres arquitectòniques. El present estudi no el substitueix però sí que
diagnostica el nivell general d’accessibilitat als espais urbans públics.

1.4. ÀMBIT D’ESTUDI I METODOLOGIA
En primer lloc es situa el municipi d’Amer
(La Selva) en el context supramunicipal en
quan a plans de nivell superior que tenen
incidència actual o futura en la xarxa viària
i en la seva densitat i modalitat de
desplaçaments. Es descriu i analitza la
vialitat actual, municipal i intermunicipal i
posteriorment s’analitzen les intensitats de
trànsit existents a les carreteres principals:


Plànol 1: Situació La Selva – Catalunya.

C-63: Eix Selva – Garrotxa, que
s’inicia a Lloret de Mar (La selva) i
finalitza a Olot (Garrotxa).
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A través de l’anàlisi de tota aquesta
informació es fa una diagnosi de mobilitat
de la situació actual, amb el qual es
finalitza el primer bloc de l’estudi.

Plànol 2: Situació AMER – La Selva.

En el segon bloc de l’estudi, es fa una
estimació del trànsit generat com a
conseqüència del Pla d’Ordenació Urbana
Municipal (POUM) d’Amer. La situació
futura s’analitza a partir dels les superfícies
de sostre previstes en la nova planificació
urbanística i l’aplicació dels estàndards de
generació de viatges contemplats al
Decret 344/2006 de 19 de setembre, de
regulació dels estudis d’avaluació de la
mobilitat generada en base a uns criteris
tècnics propis que tenen en consideració la
dimensió i característiques del municipi
d’Amer.

En vista d’aquest anàlisi i de la diagnosi de l’apartat anterior, es fan propostes de mobilitat
per tal d’assolir els objectius especificats anteriorment.
En quan als components principals de la mobilitat: la mobilitat obligada (per motius de
treball i estudis) i la mobilitat no obligada (associada a motius personals o d’oci); s’ha
analitzat el resultat de dues enquestes:


Enquesta de Mobilitat Obligada (EMO): es realitza cada quinquenni en paral·lel al
cens de població i està actualitzada fins a l’any 2001.



Enquesta de Mobilitat Quotidiana (EMQ, 2006): realitzada per l’Autoritat
Metropolitana de Transport (ATM) i recull tots aquells viatges que es fan de forma
habitual durant la setmana.

La situació de les xarxes de mobilitat actual i previstes s’analitza respectivament
mitjançant un exhaustiu treball de camp i una revisió dels plans de nivell superior vigents i
d’aplicació.
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Plànol 3: Topogràfic del nucli urbà d’Amer..

Font: Hipermapa de Catalunya.

1.5. CONTEXT SOCIOECONÒMIC
Per l’anàlisi de la mobilitat del municipi és necessari estudiar els factors més determinants
de la mobilitat com són el context territorial i socieconòmic del municipi, la seva estructura
demogràfica, la motorització i la mobilitat obligada. L’anàlisi d’aquests elements permetrà
diagnosticar la mobilitat interna i tenir un punt de partida per preveure la mobilitat
generada pel desenvolupament del POUM.
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Taula 1: Dades bàsiques del municipi d’Amer.

Província Comarca
Girona

La Selva

Àmbit pla
territorial
Girona

Superfície
40,1 km2

Habitants
(2015)
2.250

Densitat
56 hab/km2

Llars
(2011)
1.327

Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

Amer és un municipi que té l’origen en l’antic camí que comunicava Girona i Olot. A
principis del segle XX va tenir un desenvolupament important arrel del funcionament del
ferrocarril Girona – Olot. El nucli urbà s’ha concentrat a banda i banda de la carretera i
també cap a l’altra riba del riu Brugent, a la urbanització Solivent.
El municipi compta amb Institut d’Ensenyament Secundari i a nivell econòmic destaquen
les activitats farmacèutica concentrada en l’empresa HIPRA.
1.5.1. Relacions intermunicipals
Amer es situa al nord de la comarca de la Selva. La comarca té forts contrastos
econòmics i de paisatge des del sector meridional de la Costa Brava (Blanes, Lloret de
Mar i Tossa de Mar) fins a l’extrem més septentrional al límit amb la Garrotxa, passant per la
plana on hi ha la capital de comarca (Santa Coloma de Farners). Les relacions de
mobilitat vénen establertes pels pols d’atracció d’Olot, Girona i Santa Coloma de Farners
principalment. Aquests són els principals pols d’atracció econòmic, laboral, d’educació i
d’oci d’Amer. A continuació s’exposen les distàncies i temps per accedir amb vehicle
privat als principals pols d’atracció:
Taula 2: Distàncies i temps de recorregut per carretera des d’Amer als principals destins.

Municipi
Olot
Girona
Santa Coloma de Farners

Distància
(km)
29
26
20

Temps (min)
33
35
21

Font: www.gencat.cat/mobilitat.
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1.5.2. Estructura urbana
L’estructura
urbana
d’Amer, com altres
municipis formats arrel
d’una via de transport,
es caracteritza per un
nucli urbà que ha
crescut supeditat a la
carretera C-63 formant
una travessera urbana
al llarg d’uns 1,2 km de
via.

Il·lustració 1: Nucli urbà d’Amer.

El nucli està limitat per
l’est pel riu Brugent i
per l’oest per forts
pendents.
Al nord del municipi
s’hi
concentra
l’activitat industrial i els
equipaments.
El nucli de Solivent és
el segon nucli més
important
d’Amer,
encara que només
compta amb el 8% de
la població. Es tracta
d’una
urbanització
consolidada, pròxima
al nucli urbà principal
formada per unes 75
cases unifamiliars al
marge est del riu
Brugent.
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Il·lustració 2: Nucli de Solivent.

Font: ICC.

1.1. LA POBLACIÓ D’AMER
En els darrers deu anys la població d’Amer ha experimentat un increment de població
interanual mitjà del 1,4% i un creixement total en el període del 18%; per sobre fins i tot del
creixement sostingut de la comarca del La Selva i molt lligat al desenvolupament
econòmic de la zona i a l’aportació immigratòria de la resta de l’estat espanyol i de la
presència de mà d’obra extracomunitària.
Taula 3: Habitants dels principals nuclis de població (2013).

Nucli

Habitants

%

Amer
Solivent
Costa de Sta. Brígida
St. Climent
Palou
La Jonquera

1.915
187
61
46
31
20

85%
8%
3%
2%
1%
1%

Font: Municipalia.
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Gràfic 1: Evolució anual de la població d’Amer (habitants).

Font: Idescat. Consultable a http://www.idescat.cat/emex/?id=170078
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A l’any 2015, a Amer estaven
censades 2.250 persones, 1.155
dones (51%) i 1.095 homes
(49%). Com es pot observar en
la piràmide de població, el
gruix de població d’Amer és de
mitjana edat, entre 45 i 49 anys i
un 52% són dones. Aquesta
franja de població acostuma a
utilitzar el vehicle privat per fer
els
seus
desplaçaments.
Igualment
aquesta
concentració en la fracció de
població que té menor índex
de desocupació, acostuma a
utilitzar
majoritàriament
el
vehicle privat.

Gràfic 2: Piràmide d’edat d’Amer (2015).

Font: Idescat
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1.2. EL PARC DE VEHICLES
Segons les últimes dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya corresponents a l’any
2011, Amer compta amb 208 vehicles; que representen 1.100 vehicles per cada 1000
habitants. Es tracta d’un rati prou elevat i superior al de la comarca (829 vehicles per 1000
hab.) i, per descomptat, superior al rati de Catalunya (668 vehicles per 1000 hab.)
Taula 4: Evolució de la motorització a AMER (2014-1997).

Font: IDESCAT.
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Gràfic 3: Evolució del parc de vehicles segons tipus.
2.500

2.000

1.500

1.000

500

0
2014
Turismes

2013

2012

Motos

2011

2010

2009

Camions i furgonetes

2008

2007

2006

Tractors industrials

2005

2004

Busos i altres

Si es desglossa l’índex de motorització d’Amer per tipologia de vehicles (turisme,
motocicleta i camió i furgoneta) s’observa un increment més o menys similar en el temps.
Els turismes són els vehicles predominants del municipi amb un 67% del total, seguits dels
camions i furgonetes amb un 21%. Es considera que l’elevat índex de motorització del
municipi respecte a la mitjana de la comarca i a la mitjana de Catalunya es deu a que el
vehicle privat és imprescindible per a garantir la mobilitat al municipi i l’accés al lloc de
treball i altres serveis de la comarca.
Gràfic 4: Distribució del parc de vehicles d’Amer (2014).
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Motos
8%

Camions i furgonetes
67%

Tractors industrials
Busos i altres

Aprovació inicial

16

Estudi d’avaluació de la mobilitat generada

Gràfic 5: Distribució del parc de vehicles del La Selva (2014).
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2. ANÀLISI DE LA MOBILITAT D’AMER

2.1. LA PLANIFICACIÓ SUPRAMUNICIPAL DE LA MOBILITAT
La Generalitat de Catalunya ha encarregat la redacció de plans estratègics en diferents
sectors i territoris que poden tenir afectació en la mobilitat del municipi. La Llei 23/1983, de
21 de novembre, de política territorial, la qual defineix tres instruments de planejament
territorial:
-

El pla territorial general.

-

Els plans territorials parcials.

-

Els plans territorials sectorials.

Mitjançant aquests diversos instruments ha d’ésser formulat i aprovat el planejament
territorial de Catalunya, amb l’amplitud i precisió necessàries perquè pugui ser el referent
principal de la política territorial a desenvolupar. Els instruments de planejament territorial
disponibles es completen amb els plans directors territorials, creats per la Llei 31/2002, de
30 de desembre, de mesures fiscals i administratives que va modificar l’article 86 de la Llei
23/1983, de política territorial.
A un nivell inferior es descriuran en aquest informe altres plans o programes que, el
desenvolupament dels quals, pugui alterar o afectar en forma significativa la mobilitat
d’Amer.
2.1.1. El Pla Territorial Parcial de les comarques gironines.
El Pla proposa una actuació urbanística conjunta entre els municipis d’Amer, Anglès, la
Cellera de Ter i Sant Julià de Llor, amb la finalitat de desenvolupar una promoció de sòl
d’activitat econòmica i una estratègia de creixement moderat pel nucli urbà d’Amer.
En l’àmbit de les infraestructures el més rellevant és que contempla la variant del nucli
urbà d’Amer.
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Il·lustració 3: Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures del PTP APiA.

Font: DPTOP.

Afectació del Pla a la mobilitat en l’àmbit del POUM
La principal afectació és la proposta de construcció d’una carretera variant al nucli urbà
d’Amer. Existeix una proposta de traçat pel costat del riu Brugent. S’ha redactat un estudi
informatiu previ amb un projecte de traçat que s’ha considerat incompatible amb les
determinacions del nou planejament municipal, i aquest POUM proposa un traçat diferent.
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Plànol 4: Proposta de traçat de la variant d’Amer per part del DPTOP.

El traçat que els estudis plantegen com a més adient correspon al d’una via de 5,4
quilòmetres de longitud i un carril per sentit. Discorre per l’est de la població d’Amer, des
de la C-63 actual, a uns 1,7 quilòmetres al sud del nucli urbà, fins al nord d’Amer, a l’altura
de la Blanquera de Dalt. La variant s’inicia a la C-63, prop de la colònia de la
Hidroelèctrica. A un quilòmetre del punt d’origen, es preveu un enllaç (sud) després del
qual el traçat es desplaça cap a l’est i creua el riu Brugent mitjançant un viaducte de 380
metres de longitud.
Posteriorment, la variant passa entre el riu Brugent i la urbanització Solivent. Per a l’accés a
aquesta zona, es preveu la formació d’un viaducte de 130 metres, que creua sobre el
tronc de la variant. A continuació, la variant es desplaça cap a l’oest, cap a l’actual C-63,
per formar un segon enllaç (nord). El traçat de la variant finalitza uns 500 metres després
d’aquest enllaç.
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2.2. OFERTA D’APARCAMENT DE VEHICLES
L’oferta d’estacionament públic en calçada al nucli urbà d’Amer és lliure i gratuït i es
troba disposat a majoritàriament en calçada sense limitació temporal encara que existeix
un estacionament públic al sud del nucli urbà. La majoria dels aparcaments, són
estacionaments amb baixa rotació, és a dir, són pocs els vehicles que aparquen al llarg
del dia en la mateixa plaça, per tant és poca la capacitat de generació de mobilitat. El
fet que el nucli urbà d’Amer tingui un ús bàsicament residencial i, per tant, l’aparcament
destinat a l’usuari habitant del propi municipi, reflexa les necessitats d’aparcament. No hi
ha places de càrrega i descàrrega, com tampoc zones comercials que els facin
necessaris. Dels espais reservats a estacionament, n’hi ha varis destinats a persones amb
mobilitat reduïda.
L’aparcament públic situat al final del carrer Alcalde Domènech, amb disponibilitat
d’unes 50 places de turismes, permet deixar el vehicle a l’entrada del poble i accedir al
nucli a peu per part de les persones visitants. No hi ha aparcament per a bicicletes o
persones amb mobilitat reduïda. En aquest aparcament no hi ha cartells informatius amb
el plànol del nucli urbà.
Taula 5: Quadre resum de la situació de l’aparcament.

A LA VIA
PÚBLICA

Tipus

Descripció

Situació

Lliure o no regulat

Consisteix en reserves de
sòl
destinades
a
l’estacionament
gratuït
de vehicles.

Unes
50
places
en
estacionament públic al
final
del
C/Alcalde
Domènech. Senyalitzat.

Zones de
càrrega/descàrrega.

Reservades
per
estacionaments de curta
durada i per abastir
serveis.

No n’hi ha.

Zona blava.

Aparcaments
en
superfície de pagament.

No n’hi ha.

Per a persones
mobilitat reduïda.

En
diverses
zones
del
municipi,
prop
d’equipaments.

Reserves per a
vehicles amb
targeta de
discapacitat.

amb

Bona part del municipi està conformat per carrers de poca amplada amb poca
possibilitat d’aparcament, limitant-se aquest a determinades places i carrers. Dins el nucli
antic del municipi resulta difícil trobar aparcament i aquest es limita a aparcaments en
línia a una banda dels carrers, i això en els que és possible.
Tot i aquesta falta de places d’aparcament als carrers més antics, la baixa densitat de
població del nucli permet que els carrers més nous i amb amplades considerables puguin
absorbir el dèficit existent de places, juntament amb la gran quantitat d’aparcaments
particulars de les pròpies cases.
Bona part dels aparcaments en via pública es troben senyalitzats amb marques al terra.
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Taula 6: Quadre resum de la situació de l’aparcament. (continuació)

Aparcament
privat.

A l’interior de les finques
privades i que disposen de
guals.

Principalment als habitatges
d’urbanització més recent.
Hi ha una manca a les cases
més velles del nucli antic.

Aparcament
públic.

Pàrquings de propietat
pública o privada on hi pot
estacionar qualsevol usuari
mitjançant el pagament
de la corresponent tarifa.

No n’hi ha.

FORA DE
LA VIA
PÚBLICA

Imatge 1: Aparcament a la Plaça St. Miquel

Al nucli antic, com per
exemple a la Plaça St.
Miquel, hi ha una
concentració elevada
de vehicles estacionats,
tot i tractar-se d’una
zona adequada per a
vianants. En aquesta
plaça
en
particular
l’estacionament no es
troba
regulat
ni
senyalitzat pel que es
genera un desordre
considerable
en
l’estacionament.

Font: Estudi Tecnoambiental.
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Imatge 2: Estacionament indegut a la l’Avinguda de la Selva

La falta d’aparcament privat provoca
l’estacionament en zones expressament
prohibides o l’estacionament en la
mateixa calçada dificultant el pas a
altres vehicles i a vianants.
Al llarg de l’avinguda de La Selva és
habitual trobar vehicles sobre les dues
voreres, dificultant el pas per a vianants.
Al nucli antic els carrers estrets fan que
hi hagi poca oferta d’aparcament lliure
i es puguin donar algunes situacions
d’estacionament incívic o inadequat.

Font: Estudi Tecnoambiental.

2.3. PRINCIPALS POLS D’ATRACCIÓ I GENERACIÓ DE DESPLAÇAMENTS
2.3.1. EQUIPAMENTS
La identificació dels equipaments que generen un major nombre de desplaçaments és
imprescindible per establir les xarxes d’itineraris. A continuació es llisten aquests
equipaments en l’actualitat i es mostren gràficament en el plànol següent.
Taula 6: Principals equipaments atractors de desplaçaments d’Amer.
Equipaments
Ajuntament

Llar de jubilats

Museu Etnològic d’Amer

Església Parroquial

Punt d’Informació

Casal Parroquial

Poliesportiu municipal

Camp de futbol

Escola Gaspar de Queralt

IES Castell d’Estela

Aprovació inicial

23

Estudi d’avaluació de la mobilitat generada

Cementiri

Consultori mèdic

Llar d’Infants El Carrilet
Font: Ajuntament d’Amer.

Plànol 5: Ubicació dels aparcaments públics fora de calçada, equipaments municipals i serveis al
nucli urbà.

Font: Elaboració pròpia a partir de base topogràfica de ICC.

2.4. MESURES DE REGULACIÓ DE LA CIRCULACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
Hi ha regulació de la circulació del trànsit rodat en algunes zones del nucli antic, les
úniques senyals existents són les de prohibit aparcar i les de velocitat limitada a 30 km/h. El
El nucli antic compta amb calçada de plataforma única i atenent a aquesta calçada
s’interpreta que hi ha prioritat de vianants en el nucli antic el municipi però no està
senyalitzada. És aconsellable que s’assenyali tot el nucli com a zona de prioritat invertida
per advertir als vehicles que hi puguin circular.
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A la imatge adjacent es veu la
citada plataforma única al
nucli
antic
i
s’observa
l’estacionament no regulat de
vehicles. Aquesta situació no
és aconsellable en una zona
amb prioritat per a vianants.
En aquest cas, el pas d’un
altre vehicle faria perillosa la
circulació de vianants pel
mateix carrer. El present estudi
proposa xarxes específiques
de recorreguts cívics i d’espais
compartits amb la bicicleta.
En
les
polítiques
de
reurbanització,
resulta
fonamental dotar aquestes
xarxes de recorreguts d’una
senyalització adequada que
n’afavoreixi el seu ús i
comprensió.
Algunes
indicacions
al
respecte
s’adjunten com a annex a
aquest document, encara
que una proposta detallada
en aquest sentit es troba fora
de l’objecte d’un estudi
d’avaluació de la mobilitat
generada com aquest.

Imatge 3: Plataforma única al nucli antic.

Font: Estudi Tecnoambiental.

2.5. MOBILITAT OBLIGADA DEL MUNICIPI
Les dades que s’han tingut en compte alhora de calcular la distribució de la mobilitat
obligada referents a Amer han estat obtingudes a partir de l’Enquesta de Mobilitat
Obligada (EMO) dels anys 1996 i 2001 i l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana (EMQ) de l’any
2006 realitzades per l’Institut d’Estadística de Catalunya. Amb aquestes dades es pot fer
una aproximació de la realitat de la mobilitat del municipi.
Segons dades de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana del 2006 (EMQ, 2006) a les
comarques gironines s’estima que el vehicle privat és el mode de transport més emprat
per la població. Tal i com mostra el gràfic següent, l’ús del vehicle privat predomina tant
en dies feiners com en dissabtes i festius.
La mobilitat depèn principalment del motiu del desplaçament, del mitjà de transport, del
sexe i de l’edat. La mobilitat obligada s’entén com aquells desplaçaments que es realitzen
per motius laborals o d’estudi, mentre que la mobilitat no obligada és aquella que es
realitza a causa de l’oci.
A partir de les Enquestes de Mobilitat Obligada (EMO) que es realitzen mitjançant el padró
municipal d’habitants, es pot extreure la informació derivada de la mobilitat obligada.
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Actualment, es disposa de les dades de les EMO realitzades cada 5 anys des del 1986,
s’ha de dir que els desplaçaments es conten per trajecte.
En les figures que es representen a continuació es veuen els desplaçaments
intermunicipals, es a dir els desplaçaments entre el municipi d’Amer i altres municipis,
exceptuant els desplaçaments per dins del municipi.
Gràfic 6: Distribució modal de la mobilitat en dia feiner i en cap de setmana i festiu a les comarques
gironines.
Feiner

No
motoritzat

Transport
públic

Cap de setmana i festiu

Transport
privat
Font: EMQ 2006.

D’altra banda, l’ús del transport privat és majoritari en el sexe masculí, així com el major
nombre de desplaçaments no motoritzats o en transport col·lectiu els duen a terme
majoritàriament dones com es pot comprovar en la taula següent segons dades de l’EMQ
2006.
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Taula 7: Distribució modal dels desplaçaments a les comarques gironines segons gènere i
mode principal de transport.
Gènere

Ús de transport

Ús de transport

Ús de transport

no motoritzat

públic

privat

DIES FEINERS
Home

36,3 %

4,1 %

59,6%

Dona

47,2 %

4,7 %

54,0 %

Promig

41,6 %

4,4 %

54,0 %

DISSABTES I FESTIUS
Home

34,7 %

2,0 %

63,3 %

Dona

39,5 %

2,5 %

58,0 %

Promig

37,0 %

2,2 %

60,8 %

Font: EMQ 2006.

2.5.1. DESPLAÇAMENTS INTERNS
Les dades més recents relatives a la mobilitat obligada municipal (EMO 2001) indiquen
que els desplaçaments diaris interns (per motius de treball o estudi) es fan majoritàriament
amb vehicle privat (cotxe, moto o bicicleta). Sembla ser que tot i que la concentració del
municipi sigui elevada, els habitants d’Amer prefereixen utilitzar el vehicle privat per
desplaçar-se dins el municipi per anar a treballar.
És necessari reforçar la tendència cap als desplaçaments més sostenibles, a peu o amb
bicicleta i millorar la seguretat i accessibilitat dels vianants i ciclistes durant els seus
trajectes per tal que es faci efectiva.

Taula 8: Repartiment modal dels desplaçaments interns obligats per motius d’estudi i
treball.

Any

Transport
públic

%

Vehicle
privat*

%

A peu i bici

%

Altres*

%

TOTAL

1991

20

19%

281

71%

-

-

576

14%

877

1996

0

0%

341

80%

-

-

480

20%

821

2001**

4

5%

233

59%

155

14%

73

22%

465

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d l’Institut d’Estadística de Catalunya.
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Il·lustració 4: Desplaçaments totals obligats en el municipi 1991-2001.

Font: Agenda 21.

El nombre de desplaçaments interns en el municipi, és més superior al nombre de
desplaçaments intermunicipals. Durant tot el període d’estudi s’observa un decreixement
sostingut que en nombres totals representa una disminució dels desplaçaments totals
obligats dins del municipi d’un 17’90%. Aquesta disminució es dóna tant pel que fa a la
mobilitat per treball com la deguda a motius d’estudi. La deguda a motius d’estudi
disminueix un 28,57%, mentre que la reducció deguda a qüestions laborals és d’un 10,58%.
En el període de 1991 a 1996 es va registrar un increment del 3,22%, en el següent període
(1996-2001) hi ha un lleuger decreixement d’un 9,94%. Aquesta reducció del volum de
desplaçaments interns es veu reflectida de manera desigual en cada un dels factors
considerats. La mobilitat lligada al treball augmenta dins el període 1991-2001 en un
10,23%, mentre que l’associada als estudis disminueix en un 31,71%.
*NOTA: En les dades de l’EMO 1996 i 1991, “altres” inclou els desplaçaments a peu, no es
desplaça i un reduït percentatge de respostes en blanc. “Vehicle privat” inclou cotxe,
motocicleta i bicicleta. En dades de l’any 2001 “altres” significa que no es desplacen o
són dades no aplicables. Les cel·les en blanc indiquen que no hi ha dades disponibles.
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**NOTA: A l’any 2001 no hi ha dades de desplaçaments interns per motius d’estudi, pel
que només contempla desplaçaments per motius laborals.

2.5.2. DESPLAÇAMENTS CAP A ALTRES MUNICIPIS
Els viatges que relacionen el municipi d’Amer amb altres municipis es realitzen
essencialment en automòbil i en “altres mitjans” que en aquest cas es refereixen a vehicles
agrícoles, furgonetes o vehicles pesats.
Taula 9: Repartiment modal dels desplaçaments obligats generats cap a fora del municipi.

Any

Transport
públic

%

Vehicle
privat

%

Altres

%

TOTAL

1991

88

19%

359

77%

18

4%

465

1996

60

9%

467

68%

3

0%

683

2001

20

4%

382

86%

43

10%

445

Font: IDESCAT.

La majoria de desplaçaments són per motius de treball encara que hi ha alguns
desplaçaments per motius d’estudi cap a Lleida o Barcelona.
Taula 10: Repartiment modal dels desplaçaments obligats atrets pel municipi.

Any

Transport
públic

%

Vehicle
privat

%

Altres

%

TOTAL

1991

274

56%

173

36%

40

8%

485

1996

63

11%

495

89%

1

0%

559

2001

17

5%

329

92%

10

3%

356

Font: IDESCAT.

Com es pot interpretar en les taules anteriors, Amer és un municipi generador net de
viatges però compta amb una quantitat elevada de viatges atrets degut a la potent
activitat industrial i a la presència de l’institut d’educació secundària IES Castell d’Estela
que imparteix estudis d’ESO i Batxillerat en totes les seves modalitats i atrau alumnes
d’altres poblacions.
En termes generals, el municipi d’Amer és exportador de desplaçaments. La diferència
neta pel que fa a la mobilitat obligada total, estudis i treball, és de 44 desplaçaments de
més, que tenen com origen el poble i destí en un altre municipi.
Els principals fluxos de població, tant d’entrada com de sortida d’Amer són per motius
laborals. La dada més rellevant és que la majoria dels desplaçaments es realitzen des
d’altres comarques i vers altres comarques que no el Gironès i la Selva.
A continuació es mostren dues figures en les quals s’aprecia els principals orígens dels
moviments des d’altres municipis i les principals destinacions en aquests desplaçaments
diaris, ambdues per motius de treball.
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Il·lustració 5: Destins principals generats per motius laborals pels treballadors/es d’Amer (2001).

Font: Agenda 21.

El balanç de desplaçaments per treball mostra en el saldo que la tendència és que
existeixen més desplaçaments que es generen al municipi, dels que aquest atreu. Encara
que a les dades finals aquesta tendència disminueix sensiblement, mostrant que la
diferència entre els desplaçaments generats al municipi i els atrets disminueix. Tot i que el
nombre de desplaçaments generats pel municipi ha crescut de manera sostinguda en tot
el període (9,72%), el nombre de desplaçaments atrets ho ha fet de manera més
important (15,45%). Per tant, es pot veure que la tendència entre els desplaçaments
generats i atrets per motius laborals tendeix a igualar-se.
Pel que fa al balanç de desplaçaments per estudi, tot i que les dades referents als dos
aspectes han anat disminuint, el saldo mostra que la diferència entre desplaçaments
generats i atrets tendeix a reduir-se, però que en tot moment el nombre de
desplaçaments atrets és superior als generats.

Aprovació inicial

30

Estudi d’avaluació de la mobilitat generada

Il·lustració 6: Principals pobles d’origen dels treballadors/es que es desplacen a Amer per motius
laborals ( 2001). Font: Agenda 21.

L’entrada al municipi, per motius d’estudi, és bàsicament de municipis de la rodalia.
Ressalta la dada de les Planes d’Hostoles (Garrotxa), que representa un 40% d’aquests
desplaçaments. Pel que fa al desplaçaments de sortida principalment es realitzen direcció
capitals de província o comarca com Girona o Barcelona, ciutats amb serveis d’educació
superior universitària.
Per tal d’analitzar els mitjans de transport utilitzats en els desplaçaments, l’Institut
d’Estadística de Catalunya els ha agrupat de la següent manera:




Col·lectiu: autobús, tren, metro, autobús d'empresa, etc.
Privat: cotxe, moto o bicicleta.
Altres: a peu, no es desplaça i un reduït percentatge de respostes en blanc.

L’Institut d’Estadística de Catalunya, en el cens que es va fer en 2001, va afegir noves
modalitats combinades de desplaçament, ja que no sempre els ciutadans es desplacen
amb el mateix mitjà de transport.
A la següent gràfica, es mostra el total dels desplaçaments per dins del municipi, a fora o
des de fora cap al municipi, així es pot saber de tots els desplaçaments generats en
l’àmbit territorial d’Amer, quin tipus de mitjà de transport es fa servir, tant per
desplaçaments amb motiu laboral com per motius d’estudi.
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Il·lustració 7: Mitjans de transport utilitzats per als desplaçaments intermunicipals (2001). Font:
Agenda 21.

Les dades que s’ha representat al gràfic són les corresponents a l’enquesta de mobilitat
obligada de l’any 2001. Queda clar la dependència dels amerencs del transport privat, un
67% dels enquestats declara que es desplaça únicament amb vehicle privat i individual,
mentre que només un 6% diu utilitzar únicament el transport públic. Ressaltar la dada
relativa al viatges a peu, un 11%, resultant sensiblement superior fins i tot a la dada
d’utilització del transport públic.
A continuació es mesura el temps dels desplaçaments per anar a treballar juntament amb
el temps de desplaçaments per anar a estudiar.
La figura mostra que la majoria de desplaçaments totals són d’entre 10 a 30 minuts de
durada, per motius de treball com per estudi. Tal i com s’ha esmentat abans, la principal
destinació tant per motius de treball com per estudi, és el municipi de Girona. La distància
que separa Amer és únicament de 26 km però s’ha de tenir en compte que aquests
desplaçaments solen donar-se en hores puntes, per la qual cosa el trajecte pot durar
d’entre 30 a 40 minuts, aquest aspecte es reflecteix en l’increment de les dades
corresponents a aquest interval. La progressió de la figura total mostra que a major
quantitat de temps per desplaçar-se, menor és el nombre de desplaçaments,
descomptant els desplaçaments a la ciutat de Girona.
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Il·lustració 8: Temps destinats per als desplaçaments totals (2001) Font: IDESCAT.

S’ha de tindre en compte que el desplaçaments catalogats cap i des de la resta de
Catalunya, i cap i des de fora de la comunitat autònoma, s’han considerat que
accedeixen i surten de Amer per el sud, a través de la C-63, donat que es per allà on es
troben les millors infraestructures de comunicació.
En conseqüència, es pot presentar com a conclusió la suma de vehicles en mitjà individual
i viatges en mitjà col·lectiu on Amer és origen o destí. Els viatges en mode col·lectiu
queden únicament com a informació addicional, sent realment interessants els individuals.
De la següent taula, es pot obtenir del mitjà de transport individual, el nombre de vehicles
que surten o accedeixen a Amer emprant la carretera C-63:
Taula 11: Quantificació del sentit dels desplaçaments intermunicipals. Font: Elaboració pròpia.

Desplaçaments intermunicipals Individual Col·lectiu
Sortida d’Amer a la C-63

977

88

1.066

Sud

712

50

762

Nord

265

38

303

935

84

1.019

Sud

682

48

731

Nord

253

36

289

Accés a Amer des de la C-63
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El nombre de vehicles que empren la C-63 per a accedir i sortir d’Amer queden
representats en la següent imatge:
Il·lustració 9: Quantificació del sentit dels desplaçaments intermunicipals.

2.5.3. MOBILITAT OBLIGADA PER MOTIUS LABORALS
Autocontenció i autosuficiència
Amer és un municipi amb una mobilitat atreta i generada prou equilibrada. Aquesta
mobilitat ve determinada per l’índex d’autocontenció (percentatge de residents que
treballen al propi municipi respecte del total de treballadors), és un indicador de la
capacitat d’un municipi per retenir en el seu interior a la seva població ocupada resident;
la disminució d’aquest indicador suposa que cada vegada hi ha més residents que van a
treballar a fora del municipi.
Pel municipi d’Amer, podem determinar els següents graus d’autocontenció:




Autocontenció pel Treball = (465 / 971) * 100 = 72.44%
Autocontenció per l’Estudi = (255 / 352) * 100 = 47.89%
Autocontenció General del municipi = (720 / 1323) * 100 = 54.42%
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El càlcul habitual del grau d’autocontenció s’aplica a qüestions laborals, en aquest
aspecte Amer presenta un grau de contenció elevat.
En quant als estudis, el grau d’autocontenció resulta netament positiu pel municipi. Es
considera que un valor situat per sota del 50% mostra un saldo clar en el flux del municipi
en el que resulten superiors els desplaçaments d’entrada al municipi, als desplaçaments
originats al municipi amb destí a l’exterior. Aquesta dada mostra que el municipi rep
escolars dels pobles veïns, ja que el resultat es positiu fins i tot tenint en compte el sector
universitari que ha de desplaçar-se fora d’Amer.
Si es realitza una valoració global de les dades de mobilitat obligada de les que es
disposen, el grau d’autocontenció general del municipi resulta lleugerament negatiu a
causa de la dependència exterior per causes de treball, però que es troba molt proper a
un cert equilibri entre el flux entrant i sortint de desplaçaments.
L’índex d’autosuficiència representa el percentatge de llocs de treball del municipi
coberts per residents al propi municipi. Aquest indicador mesura la capacitat d’un
municipi a ocupar els seus llocs de treball amb població que hi resideix, a autoabastir-se
de mà d’obra; la disminució d’aquest indicador suposa que cada vegada ve a treballar
més gent que resideix fora del municipi.
A Amer l’índex d’autocontenció (any 2001) és del 54 %, és a dir, que cada 100 persones
en edat activa, 54 treballen al propi municipi. L’índex d’autosuficiència (any 2001) és del
56,6 %, (821 llocs de treball per 465 residents ocupats a dins el municipi) per tant de cada
100 llocs de treball del municipi, 57 són ocupats per persones del propi municipi.
Si ho comparem amb municipis veïns com Osor (49%), Anglès (63%) o St. Aniol de Finestres
(38%), Les Planes (80%) Sant Aniol de Finestres és un municipi amb valors d’autocontenció i
autosuficiència que es troba en el promig de les zones properes, i no es denota
particularment la dependència vers Girona o Olot. Aquest fenomen reflecteix la forta
presència d’activitats econòmiques en comparació amb la mida de la població. És a dir,
Amer és un municipi amb un nombre de llocs de treball equilibrat en comparació amb el
nombre d’ocupats que hi resideixen.
L’anàlisi de gènere en la mobilitat laboral i d’estudi
Tal i com es pot observar en la taula següent els desplaçaments cap a fora d’Amer per
motius d’estudi i laborals el realitzen principalment homes (un 58%); encara que les
persones que de municipis de fora que vénen a Amer existeix una paritat. Segons això es
pot concloure que hi ha una major proporció de dones que tenen una mobilitat limitada
al propi municipi; del total de desplaçaments d’homes, és més freqüent que aquests es
desplacin fora, en canvi en les dones no és així i pràcticament són el mateix nombre que
es desplacen dins com a fora per treballar i estudiar.
La dispersió dels polígons industrials i centres d’activitat econòmica sobre el territori ha fet
de l’automòbil la única alternativa que molts treballadors tenen per arribar al lloc de
treball, ja que la distància impedeix desplaçar-se a peu o amb bicicleta i sovint les
freqüències o disponibilitat del transport públic col·lectiu no és suficient. Les dones són un
dels sectors de població que es veuen majoritàriament exclosos tradicionalment a l’ús del
cotxe pel fet que els nuclis familiars amb un sol cotxe, normalment les dones queden
relegades a un segon terme en quan al seu ús. Garantir un accés universal als llocs de
treball és una de les prioritats de les administracions.
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Per corregir aquest fet cal facilitar i promoure l’ús del transport col·lectiu per facilitar els
desplaçaments intermunicipals i no crear dependència del vehicle privat.
Taula 12: Desplaçaments diaris de la residència al lloc de treball i estudi (estudiants de més de 16
anys que no treballen): distribució per sexe.

homes

dones

TOTAL

Desplaçaments interns

265

227

492

Desplaçaments a fora

300

231

516

Desplaçaments des de fora

250

177

427

Total generats1

565

458

1008

Total atrets2

515

404

919

Diferència entrada-sortida

-21

-7

-28

Font: Institut d’Estadística de Catalunya, 2001.

Anàlisi de la modalitat en la mobilitat laboral
Com es pot observar en la taula següent, Amer és un municipi generador de viatges, i la
majoria d’aquests desplaçaments –generats i atrets- es realitzen mitjançant transport
individual (cotxe o motocicleta). Tot i no comptar amb dades més recents, es considera
que el pes del transport individual ha d’haver-se reduït a favor del transport col·lectiu.
A diferència dels municipis de l’entorn, Amer presenta una proporció entre desplaçaments
atrets i generats molt semblant. Mentre el 48,1% dels desplaçaments són els atrets al
municipi el 51,9% són els generats. Aquesta dada té un comportament atípic en relació
amb els altres municipis de l’entorn, que presenten grans percentatges de desplaçaments
generats.

1

suma dels desplaçaments dins del propi municipi, més les sortides cap a altres municipis.

2

suma dels desplaçaments dins del propi municipi, més les entrades procedents d'altres municipis.
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Taula 13: Desplaçaments diaris de la residència al lloc de treball: distribució per mitjà de transport3.

Individual Col·lectiu

No
motoritzat

No es
No
TOTAL
desplaç aplicable
a
71
2
465

Desplaçaments
interns

233

4

155

Desplaçaments a fora

382

20

1

0

42

445

Desplaçaments
de fora

328

17

0

0

0

356

Total generats

615

24

156

71

44

910

Total atrets

328

17

0

0

0

445

Diferència

287

7

156

71

44

465

des

Font: Institut d’Estadística de Catalunya, 2001.

2.5.4. MOBILITAT OBLIGADA PER MOTIUS D’ESTUDI
Com es pot observar en les taules següents la mobilitat per motius d’estudi són
principalment els desplaçaments a fora, principalment a Girona i Barcelona, utilitzant
majoritàriament el transport col·lectiu, a diferència que els desplaçaments externs cap al
lloc de treball.
Taula 14: Desplaçaments diaris de la residència al lloc d’estudi; distribució per mitjans de transport i
majors de 16 anys i que no treballen (2001)

Individual Col·lectiu

3

No
motoritzat

No es
desplaça

No
aplicable

TOTAL

Desplaçaments
interns

10

0

16

1

0

27

Desplaçaments a fora

39

22

1

0

24

86

Desplaçaments
de fora

12

57

1

0

1

71

Total generats

49

22

17

1

24

113

Total atrets

12

57

1

0

1

71

des

Individual: cotxe, moto o bicicleta.
Col·lectiu: autobús.
No aplicable: respostes en blanc.
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Diferència

37

-25

16

1

23

42

Font: Institut d’Estadística de Catalunya, 2001.

Pel que fa al tipus de transport utilitzat, l’Idescat no ofereix les dades per gènere, tot i això
podem que el major ús del transport col·lectiu en els casos d’estudi pot derivar –veient la
taula anterior– d’una major proporció de persones del gènere femení que estudien, a
banda que existeixin línies de transport públic exclusivament dedicades al transport
escolar.

2.6. TRANSPORT PÚBLIC COL·LECTIU
2.6.1. Transport públic intermunicipal
Amer compta amb una diversa oferta de transport col·lectiu que garanteix la seva
connectivitat amb els principals centres d’interès pels ciutadans del poble. El destí
majoritari tan per estudis com per treball és Girona, i és amb aquesta ciutat amb la que
existeix una millor connexió i un horari més ampli.
Amer compta amb la següent oferta de transport col·lectiu (veure annex amb horaris):







La línia L0536 "Girona-Olot" (Compañia del ferrocarril de Olot a Gerona S.A.).
Aquesta línia connecta els municipis d’Olot, Amer, la Cellera, Anglès, Bescanó, Salt
i Girona. El nombre d’expedicions anuals és d’unes 2.500 (8 diàries en dies
laborables).
La línia L0537 “Olot-Lloret de Mar” (TEISA). Compta amb dues expedicions diàries
durant els mesos d’estiu.
La línia L0540 Olot – UAB, cap a la Universitat Autònoma de Barcelona, compta
amb una expedició setmanal durant l’època de curs universitari.
Línia L0542 Olot – Barcelona
Línia L0027 Amer – Santa Coloma de Farners - Sils

El decret 344/06 recomana que les parades de les línies d’autobús s’han de situar de
manera coordinada amb els itineraris per a vianants i per a bicicletes i s’han de situar de
manera que la distància màxima d’accés mesurada sobre la xarxa de vianants sigui
inferior a 750 metres, llevat d’aquells supòsits en què es justifiqui que no és possible. Amer
compta amb tres parades de bus situades al llarg de l’avinguda de La Selva, dues al nucli
urbà i una davant la benzinera al nord del nucli.
2.6.2. Transport públic intraurbà
El municipi d’Amer no compta amb transport públic intraurbà.
2.6.3. Transport escolar
Amer és un municipi receptor de transport escolar des de Sant Aniol de Finestres, les
Planes, Sant Feliu de Pallerols i La Cellera que tenen com a destí l’IES Castell d’Estela.
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D’altra banda, pel que fa als estudis universitaris, aquests tenen com a principals destins la
ciutat de Girona amb la que està ben comunicada a través de transport públic. I la
Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual existeix una línia pròpia de transport pels
estudiants que enllaça la ciutat universitària amb Amer durant el curs universitari, tal i com
s’ha mostrat a l’anterior punt.
2.6.4. Transport social
El Consell Comarcal de la Selva té un servei complementari de suport als serveis socials
d'atenció especialitzada a persones amb disminució, consistent en la prestació d'un
sistema de transport adaptat al grau de disminució dels possibles usuaris, per tal de
possibilitar el seu accés als serveis socials d'atenció especialitzada, o aquells altres que
permetin garantir la seva integració.
2.6.5. Taxi
Actualment no hi ha servei de taxis al municipi

2.7. DESPLAÇAMENTS A PEU I EN BICICLETA
Per la dimensió del nucli urbà d’Amer és evident la importància dels desplaçaments
interns a peu però més enllà del nucli és imprescindible la utilització de mitjans motoritzats.
L’existència de serveis al nucli fa que els centres d’atracció de viatges a peu es limitin a
l’església, museu, ajuntament i restaurants. L’estat de la calçada, el tipus de paviment i la
seva accessibilitat han de presentar nivells òptims per tal de garantir la seguretat viària en
els desplaçaments a peu per l’interior del poble.
Amer disposa de diversos camins pels que es segur circular a peu o en bicicleta i que
permeten gaudir d’una mobilitat no motoritzada als entorns del municipi. El principal d’ells,
la Via Verda del Carrilet forma part també de rutes de caire supramunicipal pensades per
la seva realització a peu o en bicicleta.
2.9.1. MOBILITAT A PEU
Dins el nucli urbà no existeixen zones de prioritat de pas per a vianants. La qualitat de les
voreres del municipi és bona tot i que hi ha zones amb problemes d’accessibilitat, i la
circulació constant de vehicles pesats fa que hi hagi cert perill de travessar a banda i
banda de l’avinguda La Selva. No existeix cap zona d’ús exclusiu per vianants. Per norma
general el paviment es troba en bones condicions i tant la senyalització horitzontal com
vertical es troba en molt bon estat així com les places de pàrquing es troben
correctament senyalitzades.
La xarxa de mobilitat es complementa amb una sèrie de recorreguts que tenen molta
importància turística. Una xarxa de camins i senders que suporta fortament les activitats
econòmiques del territori: des de l'activitat agropecuària fins al turisme.
Els senders són els itineraris senyalitzats per a la pràctica del senderisme, o també
d'excursions en bicicleta o a cavall. Els grans recorreguts (anomenats GR) representen un
pas obligat pels excursionistes i són eixos de connexió ecològica entre varies comarques,
en zones d'alt valor paisatgístic.
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Cal conservar i potenciar l’ús dels senders per la seva importància turística, social i
econòmica. Pel que fa al POUM convé protegir aquests camins i facilitar la seva
continuïtat en la trama urbana.
La població d’Amer ha tingut un creixement al voltant de la C-63, aquest fet ha
comportat tenir com a eix, dintre el nucli, una carretera amb una quantitat elevada de
trànsit. Al tenir una gran via concorreguda dins el nucli urbà s’eleva la dificultat de
circulació intraurbana així com la peatonal. Així com disminueix la qualitat de l’aire degut
a les emissions alliberades.

Il·lustració 10: Xarxa de senders d’Amer.

Font: Grup excursionista amerenc.

Accessibilitat
Segons el decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991 de promoció de
l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i l’aprovació del Codi
d’accessibilitat, un itinerari de vianants es considera adaptat si compleix els requisits
següents:


Tenir una amplada lliure mínima de 0,90 m i una alçada lliure d’obstacles de 2,10
m.
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En els canvis de direcció, l’amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d’1,5 m
de diàmetre.



No incloure cap escala ni graó aïllat.



El pendent longitudinal no supera el 8%.



El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les
peces.



Té un pendent transversal no superior al 2%.



Els elements d’urbanització i de mobiliari que formen part d’aquest itinerari són
adaptats.

La convivència entre els desplaçaments de vianants i automobilístics genera algunes
problemàtiques en el casc antic bàsicament degut a l’amplada reduïda de les voreres. La
senyalització del nucli urbà, així com de les zones externes és bona, tant la senyalització
horitzontal com vertical. L’estat de les voreres, bàsicament en el centre històric, és de
baixa qualitat, ja que moltes vegades presenta una amplada molt reduïda i un mal estat
de conservació. Aquest fet complica el trànsit de vianants del nucli urbà per determinats
carrers on hi ha convivència entre circulació automobilística i de vianants.

A la imatge adjacent es veu
un exemple d’una ruta no
accessible per a PMR com
tampoc per altres persones
sense problemes de mobilitat.
La irregularitat del terra així
com
els
obstacles
fan
impossible el pas segur per
una via principal com és
l’avinguda La Selva. Així
mateix s’han observat passos
de vianants de la mateixa
avinguda
que
no
són
accessibles, encara que els
més nous sí que compten amb
rampa per fer-los accessibles.
Tenint en compte el model
actual
de
mobilitat
del
municipi, on la majoria de
desplaçaments del municipi es
realitza a peu, es fa palesa la
necessitat d’establir una xarxa
definida i accessible de
vianants al municipi. Respecte
a
la
mobilitat
a
peu
intermunicipal,
ja
s’ha
comentat
que
és
pràcticament nul·la degut a
les distàncies.
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2.9.2. MOBILITAT EN BICICLETA
El nucli urbà d’Amer no compta amb carrils expressament dedicats a la circulació de
bicicletes. Tampoc no compta amb zones per l’aparcament públic segur d’aquests
vehicles. És així perquè els desplaçaments en bicicleta representen un sistema de transport
molt poc freqüent a Amer, el que ha comportat que el consistori no hagi projectat cap
carril específic per a bicicletes dins de la trama urbana. Existeixen alguns estacionaments
segurs per a bicicletes però no s’ha observat el seu ús. L’únic sentit de l’ús de la bicicleta
és per les rutes de bicicleta tot terreny (BTT) al seu pas per Amer i que complementen la
vessant turística del municipi. A nivell supramunicipal el municipi es troba dins el traçat de
la Via Verda al tram Ruta del Carrilet I, d’Olot a Girona, que destaca com a elements
d’interès al municipi els edificis gòtics del Barri Antic i les cases modernistes. Al municipi
podem trobar el Centre BTT de la Selva, ubicat a l’Antiga estació del Carrilet Girona-Olot.

2.8. DESCRIPCIÓ DE LA XARXA VIÀRIA
2.8.1. Xarxa viària principal
La xarxa de carreteres que té un únic eix principal, la carretera C-63, que a l’interior del
municipi rep el nom d’Avinguda de la Selva, amb titularitat del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques. En direcció nord, aquesta via, comunica amb les Planes
d’Hostoles i la Vall d’en Bas, i seguint en direcció Olot, mentre que en direcció sud ens
acosta a Santa Coloma de Farners passant per La Cellera i pel centre d’Anglès.
Precisament és al municipi d’Anglès el punt on la C-63 conflueix amb la N-141, que permet
la comunicació més ràpida de la zona amb l’àrea metropolitana de Girona.
A banda d’aquesta via principal, surten de l’interior del nucli urbà d’Amer, en direcció
oest, una petita carretera que s’enlairen vers el serrat de les Saleres Velles i el Puig Bernat
amb destí al nucli de Sant Martí Sacalm. Mentre que en direcció est, ens enlairem per la
Costa de Santa Brígida, en direcció a l’ermita del mateix nom, vers la Vall del Llémena. La
via C-63 actua com a eix central de la comunicació entre el seu entorn més proper format
pels municipis del Consorci Ter-Brugent.
Per a conèixer l’impacte ambiental d’una carretera s’ha de tenir en compte la quantitat
de vehicles que circulen per aquesta, la tipologia de vehicles, la velocitat, l’estat del
paviment, etc.
El paràmetre IMD (Intensitat mitjana diària) s’utilitza per conèixer la quantitat de vehicles
que circulen per una determinada carretera. El seu valor és la mitjana de tots els vehicles
que circulen per una determinada via durant un dia, i aquest es pot desglossar per
tipologia de vehicles i per sentit de circulació.
El trànsit de les Carreteres que circulen per la Cellera es controla a través de la Direcció
General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya (carreteres intercomarcals). La
Diputació de Girona no disposa de dades d’aforament de les carreteres regionals del seu
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entorn. D’aquesta carretera es disposen de les següents dades obtingudes del Mapa de
Trànsit del Ministeri de Foment i del Pla d’Aforaments del DPTOP en el entorn d’Amer:
Taula 15: Intensitats de trànsit.
Crta.

Municipi

PK

IMD

Lleugers

Pesats

% pesants

Any

C-63

St. Martí Sapresa

33

5.244

4.531

713

13,6

2008

C-63

Les Planes
d’Hostoles

52

4.521

3.863

658

12,55

2008

C-63

Les Planes
d’Hostoles

52

2.538

-

-

-

2004

C-63

Les Planes
d’Hostoles

52

3.749

3.440

309

8,23

2012

Font: DPTOP.

Segons la taula anterior, la principal carretera que travessa el terme és la C-63 amb un
trànsit mitjà diari de 5.244 vehicles. Aquesta elevada intensitat es deu als múltiples
desplaçaments que es realitzen a Girona per motius de treball i estudi i també al transport
de mercaderies des de la capital gironina. La C-63 és la carretera de pas per a tota la
població de l’entorn per a desplaçaments a Girona.

Aquestes estacions es localitzen al sud i al nord d’Amer respectivament:
Il·lustració 11: Ubicació de les estacions d’aforament.
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La xarxa viària d’Amer s’estructura al voltant d’un únic vial, la carretera C-63, La C-63
direcció sud, facilita les comunicacions amb la capital de la comarca de La Selva, Santa
Coloma de Farners i amb Anglès, i en direcció nord amb Olot i altres municipis propers. En
direcció sud, a escassos 8 quilòmetres i ja dins del municipi d’Anglès la C-63 es troba amb
la N-141, que permet la comunicació amb Girona ciutat, i amb la Gi-542 que porta en
direcció oest cap a Osor.
Una atenció especial mereix la C-63, que encara que passa per l’interior del poble i es
considera a nivell local un carrer més del municipi, pertany a la Generalitat de Catalunya i
la seva gestió està en mans del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, i
qualsevol acció de millora en el seu entorn o actes propis del poble que es vulguin
realitzar en aquesta via ha de comptar amb el permís del Departament.
Actualment, els semàfors existents al municipi es troben tots al llarg de la C-63 al seu pas
pel nucli urbà, Avinguda de la Selva, al ser aquesta l’única via realment problemàtica. Els
semàfors presents són els imprescindibles per garantir la circulació amb seguretat. Els
semàfors es veuen acompanyats dels corresponents passos de vianants, aquests es poden
trobar distribuïts de manera racional per la resta de la trama urbana i en nombre suficient.
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3. AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA PEL POUM

3.1. ESTIMACIÓ DEL NOMBRE DE DESPLAÇAMENTS GENERATS
En els estudis d’avaluació de la mobilitat generada, adoptant com a referent el Decret
344/2006, s’estima el nombre de desplaçaments que generaran les diferents activitats i
usos del sòl mitjançant els ratis mínims de viatges generats per dia de la taula següent:
Taula 16: Estimació dels viatges generats segons ús previst (annex I Decret 344/2006).

Ús previst

Habitatge

Viatges diaris generats
(viatges per 100 m2 de sostre)
El valor major entre els dos
següents:
7 viatges/vivenda o 3
viatges/persona

Residencial

10

Comercial

50

Oficines

15

Industrial

5

Equipaments

20

Zones verdes

5 (per 100 m2 de sòl)

D’acord amb aquesta taula, a continuació es detallen els viatges generats diaris estimats
pel nou planejament. Respecte a l’índex utilitzat en els usos d’habitatge, en tots els casos
el valor major ha estat el calculat a partir de la superfície de sostre residencial.
L’aplicació d’aquestes proporcions permet obtenir una aproximació dels volums de
desplaçaments que generarà la consolidació dels nous desenvolupaments. Tot i el seu
caràcter orientatiu, permetran predir la situació de mobilitat en el futur.
Tenint en compte aquests factors, l’avaluació de la mobilitat generada al municipi d’Amer
pren com a inici del treball el nombre de viatges del nucli urbà, tant els previstos com els
existents, donat que és la primera vegada que s’avalua cal tenir en compte el conjunt del
municipi, entenent que d’aquesta manera es pot trobar la coherència del conjunt. Aquest
es limita bàsicament al nucli urbà, ja que el disseminat no incideix d’una manera
determinant en el creixement i sobre el qual, aplicant una política de millora dels camins
rurals es podria millorar l’accessibilitat.
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Taula 17: Estimació dels viatges diaris generats pel POUM d’Amer.
Sector

Ppa-1 Rieral
(SUD)

PPr-2
Escoles
(SUD)

Ppa-3
Prades
(SUD)

PPr-4 Brígida
(SUD)

PPDr-1 Turó
(SUND)

PPDa-2
Maioles
(SUND)

PAUu-1
Rieral

PAUu-2
Rieral

PAUt-3
Prades

Aprovació inicial

Ús

m2 de sostre/sòl

Viatges diaris generats

Habitatges

industrial

45.869

2.293

0

zona verda

7.645

0

0

equipaments

1.529

306

0

subtotal

2.599

residencial

18.467

1.847

193

equipaments

2.625

525

0

zona verda

13.742

687

0

subtotal

3.059

industrial

27.905

1.395

0

equipaments

930

186

0

zona verda

12.883

0

0

subtotal

1.581

residencial

11.534

1.153

100

equipaments

577

115

0

zona verda

5.479

274

0

subtotal

1.543

residencial

9.839

984

73

equipaments

246

49

0

zona verda

1.230

62

0

subtotal

1.095

industrial

20.714

1.036

0

equipaments

637

127

0

zona verda

3.187

0

0

subtotal

1.163

industrial

29.669

1.483

0

equipaments

791

158

0

zona verda

5.379

0

0

subtotal

1.642

industrial

25.045

1.252

0

equipaments

668

134

0

zona verda

4.174

0

0

subtotal

1.386

industrial

7.970

399

0

equipaments

0

0

0

zona verda

2.457

123

0

subtotal

521
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PAUu-4 Font
Hipra

PAUu-5
Brígida

PAUu-6
Bellindret

PAUu-7 Firal

PAUu-8
Notari

PAUu-9 Llull

PAUu-10
Colomer

PMUo-1
Bellvespre

PMUt-2
Macià

PMUt-3
Brugent N

Aprovació inicial

residencial

3.268

327

7

equipaments

0

0

0

zona verda

0

0

0

subtotal

327

residencial

2.279

228

10

equipaments

0

0

0

zona verda

0

0

0

subtotal

228

residencial

3.389

339

14

equipaments

0

0

0

zona verda

1.862

93

0

subtotal

432

residencial

2.403

240

9

equipaments

0

0

0

zona verda

0

0

0

subtotal

240

residencial

573

57

3

equipaments

0

0

0

zona verda

0

0

0

subtotal

57

residencial

1.447

145

9

equipaments

0

0

0

zona verda

863

43

0

subtotal

188

residencial

1.547

155

6

equipaments

0

0

0

zona verda

0

0

0

subtotal

155

residencial

1.726

173

10

equipaments

0

0

0

zona verda

0

0

0

subtotal

173

residencial

15.493

1.549

69

equipaments

33

7

0

zona verda

823

41

0

subtotal

1.597

residencial

3.193

319

29

equipaments

0

0

0
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zona verda

PMUt-4
Brugent C

PMUt-5
Brugent S

PMUt-6 Tres
Rocs N

PMUt-7 Tres
Rocs C

PMUt-8 Horts

2.436

122

subtotal

441

residencial

4.169

417

39

equipaments

0

0

0

zona verda

4.959

248

0

subtotal

665

residencial

13.369

1.337

80

equipaments

1.836

367

0

zona verda

3.575

179

0

subtotal

1.883

residencial

9.920

992

68

equipaments

425

85

0

zona verda

1.714

86

0

subtotal

1.163

residencial

7.969

797

47

equipaments

0

0

0

zona verda

3.335

167

0

subtotal

964

residencial

6.130

613

40

equipaments

0

0

0

zona verda

1.400

70

0

subtotal

683

TOTAL

23.783

0

806

Font: Elaboració pròpia.

En els casos en els que no s’ha disposat de la dada de m2 de sostre, aquesta s’ha calculat
a partir dels m2 de sòl per aquell ús i aplicant el rati d’edificabilitat màxim per aquell ús.
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Gràfic 7: Estimació dels viatges diaris generats per àmbit.

Considerant aquests valors es preveu que el volum de desplaçaments generats (suma de
viatges d’anada i de tornada) pel desenvolupament del POUM sigui de 23.783 viatges
diaris.
S’ha fet una estimació de la mobilitat associada a les zones verdes o espais lliures, però no
totes elles seran atractores de mobilitat. Un cop desenvolupades, només les zones verdes
considerades com a parcs urbans es preveu que esdevinguin punts atractors de mobilitat.
El mateix passa amb els equipaments; només els equipaments comunitaris s’han
considerat com a generadors - atractors de mobilitat.
En el plànol 01 es mostra gràficament la generació de mobilitat en cadascun dels sectors
previstos en el POUM d’Amer. La seva identificació és un pas previ per establir la proposta
de xarxes d’itineraris principals que uneixin els punts de major atracció i generació de
viatges del municipi.
Tots aquests desplaçaments són nous i es preveuen en l’escenari del complet
desenvolupament del POUM; per tant són viatges que s’afegiran als existents. Aquests
nous desplaçaments comportaran un increment de la pressió exercida sobre els serveis i
equipaments del municipi degut a l’increment de la mobilitat local.
3.1.1. Consideració de la perspectiva de gènere en els desplaçaments generats
Segons els articles 10 i 12 del Decret 344/2006 de regulació dels estudis d’avaluació de
mobilitat generada, s’han d’utilitzar indicadors de gènere quantitatius i qualitatius, que
permetin l’estudi de la mobilitat de les dones i del seu accés al vehicle privat, a peu, en
bicicleta i transport públic.
L’especificitat que comporta la condició de muntanya com a principal característica
sociogeogràfica d’Amer queda particularment reflectida en les diferències de mobilitat
que presenta la població segons el sexe, l’edat i la situació professional. Les baixes
densitats de població i el caràcter eminentment rural, a més a més de l’accidentalitat del
relleu i les elevades altituds, són aspectes que determinen un comportament més
marcadament diferenciat entre segments de la població que en àmbits més urbans.
S’observa una important diferència pel que fa al nombre de desplaçaments segons el
sexe.
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Taula 18: Estimació dels viatges generats segons gènere i destí en dia feiner.
Mobilitat interna

Mobilitat externa

Viatges
generats/dia

Homes

Dones

Homes

Dones

Ppa-1 Rieral (SUD)

2.599

739

770

534

556

PPr-2 Escoles (SUD)

3.059

870

906

629

654

Ppa-3 Prades (SUD)

1.581

450

468

325

338

PPr-4 Brígida (SUD)

1.543

0

0

0

0

PPDr-1 Turó (SUND)
PPDa-2 Maioles
(SUND)

1.095

311

324

225

234

1.163

331

344

239

249

PAUu-1 Rieral

1.642

467

486

337

351

PAUu-2 Rieral

1.386

394

410

285

296

PAUt-3 Prades

521

148

154

107

112

PAUu-4 Font Hipra

327

93

97

67

70

PAUu-5 Brígida

228

65

67

47

49

PAUu-6 Bellindret

432

123

128

89

92

PAUu-7 Firal

240

68

71

49

51

PAUu-8 Notari

57

16

17

12

12

PAUu-9 Llull

188

53

56

39

40

PAUu-10 Colomer

155

44

46

32

33

PMUo-1 Bellvespre

173

49

51

35

37

1.597

454

473

328

342

PMUt-3 Brugent N

441

125

131

91

94

PMUt-4 Brugent C

665

189

197

137

142

PMUt-5 Brugent S

1.883

536

557

387

403

PMUt-6 Tres Rocs N

1.163

331

344

239

249

PMUt-7 Tres Rocs C

964

274

285

198

206

PMUt-8 Horts

683

194

202

140

146

Àmbit

PMUt-2 Macià

TOTAL

23.783

6.326

6.585

4.571

4.758

Font: Elaboració pròpia.

Als homes, els correspon un nivell superior a les dones. Malgrat el nivell inferior de mobilitat
general de les dones respecte als homes, durant la setmana, tots els grups d’edat de les
dones tenen un nombre de desplaçaments superior a la mitjana catalana total, excepte
el grup de dones més velles, que seria el grup amb menys desplaçaments de tots. Aquest
fet s’explicaria pel fet que les dones de 65 anys en endavant són les que menys disposen
de permís de conduir i d’automòbil. A més a més, cal tenir present també les diferències
en les maneres de viure segons els rols de gènere, molt més diferenciats en les generacions
més grans.
Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya sobre els habitants a Amer, el 49%
dels habitants són homes i el 51% dones. Segons aquestes dades es pot preveure que la
distribució dels desplaçaments generats segons aquesta perspectiva de gènere, assumint
un total de viatges, de 10.898 viatges generats per homes i 11.343 viatges ocasionats per
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dones (si suposem que es desplacen per igual); a la taula anterior es fa una estimació
segons el destí (desplaçaments interns – externs) a partir de la proporció de
desplaçaments de l’enquesta EMO 2001.
El POUM d’Amer es dissenya tenint en compte el foment de l’accessibilitat al transport
col·lectiu, i així s’expressa en el present estudi. Amb aquestes mesures es pretén evitar la
exclusió laboral i social de col·lectius amb risc d’exclusió derivada de la manca de vehicle
privat, carnet de conduir o deficiències en la accessibilitat física de les vies per a les
persones amb mobilitat reduïda.
L’existència de zones sense il·luminació eficient al nucli poden provocar inseguretat en els
desplaçaments que s’hi realitzin de forma no motoritzada i en horaris nocturns. Cal
comptar amb condicions de visibilitat i il·luminació adients, de forma que s’afavoreixin els
desplaçaments dels col·lectius més fràgils: gent gran, dones i nens. Alhora, si
s’aconsegueix una major freqüència de parades del transport col·lectiu, es garantiran
unes possibilitats de mobilitat més equitatives, ja que la dona presenta una major utilització
d’aquests modes de transport.

3.2. DISTRIBUCIÓ MODAL DE LA MOBILITAT GENERADA
Per fer una projecció de la distribució dels modes de transport associats a la nova mobilitat
generada, s’ha extrapolat a partir de les dades de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana
(EMQ, 2006) de les terres de ponent i l’Enquesta de Mobilitat Obligada (EMO, 2001)
d’Amer de l’any 2001. Es consideren els criteris exposats en l’apartat 2.7 per calcular la
distribució modal de la mobilitat generada.
Molts d’aquests desplaçaments es realitzaran mitjançant vehicle privat però l’ús de la
bicicleta o els desplaçaments a peu són molt significatius, principalment en les zones
residencials. Cal recordar que aquesta distribució correspon únicament a la mobilitat
obligada, és ad dir, aquella que es duu a terme a l’hora de desplaçar-se a llocs de treball
o estudi.
Respecte als desplaçaments a les zones verdes, tal i com s’ha comentat anteriorment,
segurament no es correspondran amb el volum previst ni hi haurà correspondència amb
els modes de transport pel fet que no es tracten de parcs urbans on la gent s’hi desplaci
expressament per desenvolupar-hi activitats sinó que es preveu que els desplaçaments a
aquestes zones seran realitzats per les persones que viuen al seu voltant i el mode de
transport emprat serà principalment la bicicleta o a peu.
La distribució modal dels desplaçaments generats s’estima principalment en base a la
informació obtinguda per l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana (EMQ 2006) i atenent a les
característiques especials del municipi que, a més a més, s’aproximen a les dades de l’any
2001 d’Amer fet que les fa suposar suficientment representatives. A banda d’aquesta
consideració, també es consideren els següents condicionants:


En quan a la proporció entre desplaçaments interns i desplaçaments externs, es
considera que el 58 % dels desplaçaments seran interns, coincidint amb la
proporció entre desplaçaments interns i el total de desplaçaments (interns i externs,
generats i atrets).



L’ocupació mitjana per vehicle privat s’estableix en 1,20 ocupants per vehicle
(EMQ 2006 Comarques Gironines en dies feiners).
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En quan a la distribució modal de la mobilitat externa es proposa la següent base
de càlcul: el 89%
amb vehicle privat, el 7% amb transport públic i 4%
desplaçament a peu segons les dades de la taula 9 i 10.



En quan a la distribució modal de la mobilitat interna es proposa la següent base
de càlcul: el 59% amb vehicle privat, el 4 % amb transport públic i 37



% a peu o bicicleta, com a interpretació de les dades de la taula 8.

Tenint en compte aquestes consideracions, la mobilitat generada en cadascun dels
àmbits serà la que es preveu a la taula següent. Aquesta mobilitat es distribueix en vehicle
privat (VP), transport públic (TP) i a peu o en bicicleta (TB). Les cel·les amb fons fosc
corresponen a la conversió del nombre de viatges/dia a nombre de vehicles/dia, dividint
el valor resultant per 1,20 (ocupació mitjana dels cotxes segons la EMQ 2006 de les
Comarques Gironines).
La taula següent mostra un resum de l’activitat que generarà el desenvolupament de
cada àmbit d’estudi. És necessari tenir en compte que aquests són valors màxims que
preveu el planejament si les actuacions s’executen en la seva totalitat i no hi ha
variacions:

Taula 19. Mobilitat generada per àmbits i mitjans de transport.

Mobilitat interna

Mobilitat externa

Viatges
generats/dia

VP

VP'

TP

PB

VP

VP'

TP

PB

Ppa-1 Rieral (SUD)

2.599

890

742

60

558

970

809

44

76

PPr-2 Escoles (SUD)

3.059

1.048

873

71

657

1.142

952

51

90

Ppa-3 Prades (SUD)

1.581

542

451

37

340

590

492

27

46

PPr-4 Brígida (SUD)

1.543

0

0

0

0

0

0

0

0

PPDr-1 Turó (SUND)
PPDa-2 Maioles
(SUND)

1.095

375

312

25

235

409

341

18

32

1.163

398

332

27

250

434

362

20

34

PAUu-1 Rieral

1.642

562

469

38

353

613

511

28

48

PAUu-2 Rieral

1.386

475

396

32

298

517

431

23

41

PAUt-3 Prades

521

179

149

12

112

195

162

9

15

PAUu-4 Font Hipra

327

112

93

8

70

122

102

5

10

PAUu-5 Brígida

228

78

65

5

49

85

71

4

7

PAUu-6 Bellindret

432

148

123

10

93

161

134

7

13

PAUu-7 Firal

240

82

69

6

52

90

75

4

7

PAUu-8 Notari

57

20

16

1

12

21

18

1

2

PAUu-9 Llull

188

64

54

4

40

70

58

3

6

PAUu-10 Colomer

155

53

44

4

33

58

48

3

5

PMUo-1 Bellvespre

173

59

49

4

37

64

54

3

5

1.597

547

456

37

343

596

497

27

47

Àmbit

PMUt-2 Macià
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PMUt-3 Brugent N

441

151

126

10

95

165

137

7

13

PMUt-4 Brugent C

665

228

190

15

143

248

207

11

20

PMUt-5 Brugent S

1.883

645

537

44

404

703

586

32

55

PMUt-6 Tres Rocs N

1.163

398

332

27

250

434

362

20

34

PMUt-7 Tres Rocs C

964

330

275

22

207

360

300

16

28

PMUt-8 Horts

683

234

195

16

147

255

212

11

20

7.618

6.348

516

4.777

TOTAL

23.783

8.303

6.919

373

Font: Elaboració pròpia.

3.3. DIAGNOSI DE L’IMPACTE DEL POUM SOBRE LA MOBILITAT
El resultat dels estudis sobre les previsions de mobilitat generada pel desenvolupament del
POUM d’Amer determina un seguit de qüestions a tenir en compte:


El model d’assentament basat en un creixement linear a l’entorn d’un nucli antic
amb una xarxa viària estreta i de fortes pendents tendeix a col·lapsar els canals
d’accés al conjunt si no es preveuen uns espais d’esponjament.



La construcció de la variant servirà per alleujar ja intensitat de trànsit per l’avinguda
La Selva i possibilitar-ne una major pacificació.



L’esquema de desenvolupament urbà proposat pel POUM obliga a cercar un
model de mobilitat basat en la previsió d’aparcament entorn d’aquest nucli
històric per resoldre, en part, el problema d’aparcament relacionat amb les
dificultat d’emmagatzemament del propi teixit urbà a les que hi hem de sumar les
derivades de les expectatives que un conjunt històric i paisatgístic pot arribar a
traure des de la vessant turística i el sector econòmic que pot arribar a generar.



Tot i que l’especialització del municipi com a residència i alguna reserva per a
activitats de residència turística, sense preveure activitats econòmiques associades
al creixement residencial, afavoreix en gran mesura la mobilitat residència-treball,
el fet de trobar-se concentrat en un sòl nucli pot facilitar la millora del transport
públic en el sentit d’ampliar la freqüència de pas de la línia d’autobusos.
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4. MESURES PER A UNA MOBILITAT SOSTENIBLE

4.1. AMPLADES I PENDENTS DE VIES
El conjunt de mesures adoptades en el POUM d’Amer contemplen d’una manera
transversal totes aquelles directrius establertes en la legislació de la mobilitat. En aquest
sentit cal establir per a totes les actuacions de desenvolupament, gestió o execució
urbanes els criteris establerts a l’article 4.1a del decret 344/2006:
a. L’amplada mínima dels carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable amb la
senyalització corresponent a zona 30, d’acord amb el que estableix el Reglament general
de circulació, ha de ser de 10 metres.
b. L’amplada mínima dels carrers planificats com a xarxa bàsica en sòl urbanitzable, així
com els trams de carretera definits com a trams urbans, ha de ser d’11 metres.
c. L’amplada mínima dels carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable per on discorri un
itinerari de la xarxa bàsica de bicicletes han de tenir una amplada addicional de 2 metres
sempre i quan coincideixi amb la xarxa bàsica de vehicles. En cas contrari, s’atendrà a
l’establert als apartats anteriors.
d. Els carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable per on discorri un itinerari per al transport
públic han de tenir una amplada addicional de 5 metres sempre i quan coincideixi amb la
xarxa bàsica de vehicles. En cas contrari, s’atendrà al que estableixen els apartats
anteriors.
e. El pendent màxim dels nous carrers en sòl urbanitzable no ha de superar el 8%, i només
en casos excepcionals, degudament justificats, pot arribar fins al 12%. En qualsevol cas, el
pendent del 8% no serà acceptable per a llargades superiors a 300 metres. Cas que es
superi aquesta llargada, es construiran espais de descans amb pendent màxim de 2% que
continguin, com a mínim, un cercle d’1,5 metres de radi.
La construcció d’escales a la via pública resta condicionada a què hi hagi un itinerari
alternatiu adaptat a la normativa d’accessibilitat. Quan l’itinerari alternatiu sigui
desproporcionat en temps i/o recorregut, d’acord amb el que estableix la citada
normativa, es construiran ascensors o elements elevadors segurs i accessibles.
f. El pendent màxim dels itineraris per a bicicletes no pot superar, amb caràcter general, el
5%. Només en supòsits excepcionals, degudament justificats, aquest pendent pot arribar al
8%.
g. La previsió de places per a aparcament de bicicletes i de vehicles inclosa en els
instruments de planejament urbanístic s’ha d’ajustar a les reserves mínimes establertes als
annexos 2 i 3 d’aquest Decret, respectivament.
La secció d’un carrer es defineix com l’amplada total de la via pública, incloent les
voreres, carrils bici, etc. L’amplada mínima dels carrers planificats com a xarxa bàsica en
sòl urbanitzable presenten unes amplades suficients, no així alguns carrers del nucli ja
urbanitzat però que obligatòriament actuen de xarxa bàsica per a vehicles. D’altra banda
els pendents del carrers actuals en molts casos superen els màxim permesos. D’aquesta
manera els itineraris que es descriuen en el present estudi són aquells que, connectant els
equipaments i centres generadors de viatges, ofereixen les millors característiques
d’accessibilitat dintre del possible.
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4.2. ADEQUACIÓ A LA VIA AL TRANSPORT DE CÀRREGA I DESCÀRREGA
El Decret 344/2006 estableix que per aconseguir una distribució àgil i ordenada de les
mercaderies en l’interior dels nuclis urbans, cal contemplar les següents reserves de places
de dimensions 3 x 8 m a la xarxa viària per la càrrega i descàrrega:


Ús comercial: 1 plaça per cada 1.000 metres quadrats de superfície de venta o 1
plaça per cada 8 establiments.



Ús oficines: 1 plaça per cada 2.000 metres quadrats de sostre.

Les superfícies i usos previstos pel POUM d’Amer no fan necessària la reserva de places de
càrrega i descàrrega de mercaderies.

4.3. XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A VIANANTS
La xarxa de itineraris principals per a vianants, a la qual es dóna prioritat sobre la resta de
modes de transport, ha d’assegurar la connectivitat amb els indrets on es genera un
nombre important de desplaçaments a peu o amb mitjans auxiliars, i com a mínim els
següents:


Les parades d’autobús.



Equipaments comunitaris (sanitaris, educatius, culturals i administratius).



Zones comercials



Instal·lacions recreatives i esportives.



Espais lliures amb forta freqüentació, com zones verdes, parcs urbans i vores de rius.



Àrees d’activitat laboral.

La xarxa de vianants es desenvolupa al llarg de l’Avinguda La Selva tenint en compte que
es reduirà considerablement la intensitat de vehicles per aquesta via quan entri en
funcionament el nou eix viari. L’estat de la calçada ha de permetre la correcta circulació
del vianants amb criteris d’accessibilitat. La xarxa d’itineraris per a vianants s’ha definit
amb base a criteris que permetin evitar els accidents de trànsit.
Respecte a les mesures per garantir l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda, és
necessari que l’ajuntament d’Amer encarregui la redacció i aplicació del corresponent
pla local d’adaptació i supressió de barreres arquitectòniques, o Pla d’Accessibilitat,
segons estableix Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques i que es contemplin els criteris d’accessibilitat en les noves
urbanitzacions.
El Pla d’Accessibilitat és un Pla que desenvolupa l’accessibilitat al municipi per a les
persones amb una mobilitat reduïda. Aquest pla té per objectiu fer una diagnosi de l’estat
actual del municipi i proposa una sèrie d’actuacions per a adaptar el municipi a
l’accessibilitat i millora de la mobilitat. És a dir, és un Pla que busca com a objectiu
identificar les problemàtiques d’accessibilitat dels municipis i adaptar-los per a donar un
millor servei per a les persones amb mobilitat reduïda (voreres amb pendent en comptes
de barreres verticals, passos de vianants adaptats per a la circulació de persones amb
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mobilitat reduïda, amplada de voreres adaptada, baranes de separació de la circulació
peatonal i viària, etc.).
Seria recomanable, per la seva naturalesa, senyalitzar li adequar el nucli antic com a zona
prioritària per a vianants. La mobilitat interna del municipi d’Amer presenta una gran
conflictivitat entre vianants i automòbils, sobretot a la zona del centre urbà. Aquest fet,
juntament amb una tendència important a utilitzar el vehicle privat per als desplaçaments
interns i a l’aparcament indegut, fan arribar a la conclusió que s’ha d’afavorir la mobilitat
peatonal interna. Es proposa crear zones segures i no conflictives entre els automòbils i
peatons (zones peatonals, prioritat invertida, etc.).
Degut a la gran quantitat de carrers del
centre i la poca amplada d’aquests es poden desenvolupar zones on la circulació estigui
controlada o, fins i tot, eliminada (circulació restringida a habitants del nucli, prohibició de
circulació unes determinades hores del dia, etc.). Aquesta millor permetrà la descongestió
del centre urbà degut a l’afavoriment de la mobillitat peatonal i, alhora, una disminució
del risc d’atropellament peatonal.
El carrer esdevé un element que contribueix a dinamitzar el barri, un punt de trobada per
a la gent gran, un espai de joc per als nens, una zona per passejar o anar amb bicicleta
sense impedir, però, la circulació. La urbanització i la senyalització d’un carrer de
convivència ha de mostrar clarament que els vehicles ocupen un paper secundari al
carrer en relació amb els vianants. La senyalització del carrer de convivència és
determinada pel reglament de circulació i es realitzarà amb els senyals S-28 i S-29 a l’inici i
l’acabament del carrer i en totes les incorporacions al carrer.
Aquests senyals indicaran als conductors les condicions especials de circulació en aquests
carrers.
Il·lustració 12: Senyalització del carrer de convivència.

4.4. TRANSPORT PÚBLIC COL·LECTIU
El transport públic comporta molts avantatges i és un eix bàsic per desenvolupar polítiques
de mobilitat sostenible i segura, especialment per aquells desplaçaments que no es poden
realitzar ni a peu ni amb bicicleta, és a dir, aquells on han de constituir una alternativa al
desplaçament mitjançant vehicle privat. Degut a que el major nombre de desplaçaments
es deu a motius laborals i d’estudi, és necessari garantir la connexió a la zona industrial.
Amer té un total de dues parades de transport públic al municipi en la ruta de Girona a
Olot. El nombre d’expedicions diàries es pot considerar insuficient per a cobrir d’una forma
eficient les necessitats de la població, ja que l’interval entre expedicions és important.
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4.5. XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A BICICLETES
La xarxa d’itineraris per a bicicletes projectada ha d’assegurar la connectivitat amb els
indrets de major generació de desplaçaments. Aquests itineraris hauran de discórrer
preferentment per vies ciclistes segregades quan es creïn en nova urbanització, però
aquesta solució és difícil d’implantar en zones ja urbanitzades i densament ocupades com
és el cas del nucli d’Amer, en aquests casos caldrà prendre mesures encaminades a la
pacificació del trànsit.

Per garantir la seguretat, caldrà establir
normes específiques i elements físics per
tal d’establir una reducció de la
velocitat a 30 km/h. Aquesta solució és
possible perquè les intensitats de trànsit
són inferiors a 1.000 vehicles/dia i hi ha
velocitats baixes.

Il·lustració 13: Senyal de carrer de zona 30.

La xarxa d’itineraris per bicicletes, requerirà d’aparcaments per bicicletes. La disponibilitat
d’aparcament còmode i segur en el lloc d’origen i destí és imprescindible per a l’ús de la
bicicleta.
S’aconsella un mínim de 5 zones d’aparcament de bicicletes amb 10 places per zona
(l’aparcament més convenient és del tipus de U invertida):


Al camp de futbol.



A l’estació del carrilet.



A les escoles.



A l’IES.



A l’Ajuntament.

A continuació s’exposen el nombre de places d’aparcament mínimes situats fora de la via
pública segons l’annex 2 del Decret 344/2006, basat en metres quadrats de sostre i/o
nombre d’habitatges. S’inclouen les places de cotxe i motocicleta.
El seguiment exhaustiu del Decret implicaria una reserva d’un nombre molt elevat de
places que no correspon amb les necessitats i característiques del municipi, correspon a
un rati molt elevat de nº de bicis per 100 habitants i fins i tot major al nombre de vehicles
actuals d’Amer. En qualsevol cas cal aclarir que una reserva de places no significa la
instal·lació immediata d’aparcaments bici. Seria possible utilitzar com a mínim 20 places
per zona i augmenta-les en funció de la utilització d’aquest mitjà de transport i la
progressiva urbanització de cada àmbit. De forma orientativa cal preveure una reserva
d’un espai de 1 m2 per cada plaça d’aparcament.
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Taula 20: Reserva d’aparcaments bici, cotxe i motocicleta fora de la via pública.
m2 de
Viatges diaris
Places
Places
Sector
Ús
Habitatges
sostre/sòl
generats
bici
cotxe
industrial

45.869

2.293

0

459

0

0

7.645

0

0

0

0

0

1.529

306

0

15

0

0

subtotal

2.599

474

0

0

residencial

18.467

1.847

193

386

193

97

equipaments

2.625

525

0

26

0

0

zona verda

13.742

687

0

137

0

0

subtotal

3.059

550

193

97

industrial

27.905

1.395

0

279

0

0

equipaments

930

186

0

9

0

0

zona verda

12.883

0

0

0

0

0

subtotal

1.581

288

0

0

11.534

1.153

100

200

100

50

577

115

0

6

0

5.479

274

0

55

0

subtotal

1.543

residencial

9.839

984

equipaments

246

zona verda

Ppa-1 Rieral zona verda
(SUD)
equipaments

PPr-2
Escoles
(SUD)

Ppa-3
Prades
(SUD)

residencial
PPr-4 Brígida equipaments
(SUD)
zona verda

PPDr-1 Turó
(SUND)

PPDa-2
Maioles
(SUND)

PAUu-1
Rieral

PAUu-2
Rieral

Places
moto

261

100

50

73

146

73

37

49

0

2

0

0

1.230

62

0

12

0

0

subtotal

1.095

161

73

37

industrial

20.714

1.036

0

207

0

0

equipaments

637

127

0

6

0

0

zona verda

3.187

0

0

32

0

0

subtotal

1.163

245

0

0

industrial

29.669

1.483

0

297

0

0

equipaments

791

158

0

8

0

0

zona verda

5.379

0

0

0

0

0

subtotal

1.642

305

0

0

industrial

25.045

1.252

0

250

0

0

equipaments

668

134

0

7

0

0

zona verda

4.174

0

0

0

0

0

subtotal

1.386

257

0

0
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PAUt-3
Prades

industrial

7.970

399

0

80

0

0

equipaments

0

0

0

0

0

0

zona verda

2.457

123

0

25

0

0

subtotal

521

104

0

0

3.268

327

7

14

7

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

subtotal

327

14

7

4

residencial

2.279

228

10

20

10

5

equipaments

0

0

0

0

0

0

zona verda

0

0

0

0

0

0

subtotal

228

20

10

5

residencial

3.389

339

14

28

14

7

equipaments

0

0

0

0

0

0

zona verda

1.862

93

0

19

0

0

subtotal

432

47

14

7

residencial

2.403

240

9

18

9

5

equipaments

0

0

0

0

0

0

zona verda

0

0

0

0

0

0

subtotal

240

18

9

5

residencial

573

57

3

6

3

2

equipaments

0

0

0

0

0

0

zona verda

0

0

0

0

0

0

subtotal

57

6

3

2

residencial

1.447

145

9

18

9

5

equipaments

0

0

0

0

0

0

zona verda

863

43

0

9

0

0

subtotal

188

27

9

5

residencial

1.547

155

6

12

6

3

equipaments

0

0

0

0

0

0

zona verda

0

0

0

0

0

0

subtotal

155

12

6

3

residencial

1.726

173

10

20

10

5

equipaments

0

0

0

0

0

0

zona verda

0

0

0

0

0

0

subtotal

173

20

10

5

residencial

15.493

1.549

69

138

69

35

equipaments

33

7

0

0

0

0

residencial
PAUu-4 Font equipaments
Hipra
zona verda

PAUu-5
Brígida

PAUu-6
Bellindret

PAUu-7 Firal

PAUu-8
Notari

PAUu-9 Llull

PAUu-10
Colomer

PMUo-1
Bellvespre

PMUt-2
Macià
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zona verda

PMUt-3
Brugent N

PMUt-4
Brugent C

PMUt-5
Brugent S

PMUt-6 Tres
Rocs N

PMUt-7 Tres
Rocs C

PMUt-8 Horts

823

41

subtotal

1.597

residencial

3.193

319

equipaments

0

zona verda

8

0

0

147

69

35

29

58

29

15

0

0

0

0

0

2.436

122

0

24

0

0

subtotal

441

82

29

15

residencial

4.169

417

39

78

39

20

equipaments

0

0

0

0

0

0

zona verda

4.959

248

0

50

0

0

subtotal

665

128

39

20

residencial

13.369

1.337

80

160

80

40

equipaments

1.836

367

0

18

0

0

zona verda

3.575

179

0

36

0

0

subtotal

1.883

214

80

40

residencial

9.920

992

68

136

68

34

equipaments

425

85

0

213

0

0

zona verda

1.714

86

0

17

0

0

subtotal

1.163

366

68

34

residencial

7.969

797

47

94

47

24

equipaments

0

0

0

0

0

0

zona verda

3.335

167

0

33

0

0

subtotal

964

127

47

24

residencial

6.130

613

40

80

40

20

equipaments

0

0

0

0

0

0

zona verda

1.400

70

0

14

0

0

subtotal

683

94

40

20

3.966

806

403

TOTAL

23.783

0

806

Font: elaboració pròpia.

S’ha utilitzat el rati de places/m2 sostre ja que ofereix els valors màxims. L’ús de la bicicleta
per a desplaçaments interns és molt reduïda i bàsicament els trajectes en bicicleta es
deuran als ciclistes que, amb voluntat de lleure i esport, utilitzen les rutes de BTT.

4.6. XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A VEHICLES
La xarxa viària permet un accés directe a les zones d’alta generació de viatges de forma
directa. En altres casos, els àmbits es troben connectats a la xarxa viària principal pel que
l’increment de viatges no suposa cap problema en quan a la seva capacitat. En el plànol
EAMG-04 s’exposa la xarxa viària principal i la bàsica.
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Per l’experiència en altres municipis similars a Amer, en quan a superfície i població, que
s’han beneficiat d’una carretera variant podem afirmar que la IMD podria arribar a trobarse al voltant dels 2.000 vehicles/dia i normalment es pugui situar entre els 1.500 i 1.000
vehicles/dia, pel que les vies principals poden absorbir aquest nombre de desplaçaments.
Respecte a les repercussions sobre la xarxa viària bàsica, la xarxa proposada connectarà
amb els carrers previstos pel planejament i les seves amplades han de permetre fluïdesa
en el desplaçament i poder accedir amb vehicle privat a tots els punts atractors de
mobilitat del municipi.
El disseny dels vials projectats connecta de forma correcta amb les carreteres principals
del poble i amb totes les noves àrees projectades assegurant una bona connectivitat i
facilitat de desplaçament de vehicles rodats.
5.6.1

Aparcaments

En la taula 20 es contempla la reserva de places fora de la via pública segons el Decret
344/2006. Tenint en compte els ratis de l’esmentat decret, el desenvolupament del POUM
d’Amer ha de contemplar una reserva mínima de 806 places d’aparcament per a
vehicles i 403 per a motocicletes. Aquestes reserves s’han de tenir en compte en el disseny
del planejament derivat.
D’altra banda, tot i que el Decret 344/2006 no regula la reserva de places en la resta
d’usos fora del residencial, també és recomanable prioritzar les necessitats d’aparcament
en altres usos de la via pública, especialment en possibles equipaments o serveis turístics
futurs.
5.6.2

Contaminació atmosfèrica

Amer no es troba en una Zona de Protecció Especial de l’ambient atmosfèric, pel que el
present estudi no ha d’incorporar les dades necessàries per avaluar la incidència de la
mobilitat sobre la contaminació atmosfèrica.
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2. PROPOSTA DE FINANÇAMENT DE LES INFRAESTRUCTURES

En relació al finançament d’aquestes diferents mesures de foment d’una mobilitat
sostenible, cal distingir entre aquelles que estan contemplades en el propi POUM en la
mesura que formen part de les càrregues urbanístiques dels diversos sectors de
planejament derivat, i aquelles que depenen de futures inversions públiques en el marc
dels pressupostos de les diverses administracions.
En el cas del POUM d’Amer, les propostes d’ordenació estan integrades en àmbits de
planejament derivat que en garanteixen la gestió. D’aquesta manera, les mesures de
foment d’una mobilitat sostenible vinculades a la xarxa viària, als carrils bici, aparcaments i
la resta d’itineraris s’executaran en gran part a través d’aquests sectors urbanístics.
Les previsions del finançament derivat de la mobilitat generada pels nous sectors de sòl
urbanitzable i de sòl urbà no consolidat hauran d’assumir les obres i instal·lacions pròpies
del sistema viari, aparcaments i senyalitzacions.
Les despeses previstes per a la millora de la mobilitat generada s’hauran de preveure dins
de cada sector o polígon i les que estan fora d’aquests es distribuiran equitativament en
funció del percentatge de nombre de viatges generats en cada sector.
Respecte a la possibilitat de l’ampliació del servei de transport col·lectiu, una via de
finançament per a les necessàries extensions del transport col·lectiu a les noves àrees
incorporades al municipi, les qual resulten, per norma general, molt cares pels
ajuntaments, especialment a les zones de nuclis dispersos com Amer; caldrà tenir en
compte al preveure els costos d’urbanització les despeses d’implantació del transport
col·lectiu així com els costos estimats de gestió durant tres anys.
A banda de les inversions infraestructurals en la xarxa viària i sistema d’aparcaments, les
altres mesures de foment de la mobilitat sostenible corresponen en gran part a la política
municipal de la millora de l’espai públic, orientada a la pacificació de l’espai urbà i a la
progressiva implantació de la xarxa de recorreguts cívics plantejats.
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ANNEX I

Horaris d’autobús amb parada a AMER

ANNEX II

Bones pràctiques per a la millora de la seguretat viària urbana

ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LA POTENCIACIÓ D’UNA MOBILITAT
SOSTENIBLE EN L’ÀMBIT URBÀ

En la redacció de projectes de nova urbanització o planejament, cal tenir en
compte diferents aspectes que contribueixen a una mobilitat en la que
predominen els mitjans de transport no motoritzat i a una millora de la
seguretat viària.
Els aspectes que es descriuen a continuació es circumscriuen en diferents
punts:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Jerarquització de la xarxa viària
Creació de zones de prioritat invertida
Dimensionament de les vies, voreres i mobiliari urbà
Ordenació de l’estacionament
Disseny dels passos de vianants
Disseny de l’espai per a ciclistes
Camins escolars
Senyalització
Instal·lació d’elements reductors de velocitat

I. Jerarquització de la xarxa viària
L’establiment d’una jerarquització de la xarxa viària té per objectiu concentrar
el trànsit en vies que suportin una intensitat de trànsit elevada, ja sigui per la
seva amplada, disseny o ubicació. Amb aquesta concentració es pretén
preservar determinar àrees del trànsit rodat i, per conseqüència, preservar les
mateixes àrees de l’impacte d’aquest trànsit (soroll, contaminació i
accidentalitat).
Els carrers es classifiquen en xarxa viària principal (d’accés al municipi), xarxa
bàsica o secundària (que connecta la xarxa viària principal amb els pols
d’atracció del municipi), la xarxa local, que distribueix el trànsit cap a l’interior
dels barris i la xarxa veïnal, que possibilita l’accés motoritzat a garatges i
edificis.

www.estudi-tecnoambiental.com

Aspectes a tenir en compte en la potenciació de la mobilitat sostenible i
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Xarxa bàsica
-

Es permet, genèricament, una velocitat màxima de 50 km/h.
Ha d’absorbir la major part dels desplaçaments amb vehicle
privat.
Té prioritat el vehicle motoritzat sobre els altres modes de
transport.
No és recomanable instal·lar elements elevats en la secció del
carrer.
Cal assegurar el pas de vianants en condicions segures, per
exemple amb semàfors.

Xarxa local
-

Té un límit de velocitat de 30 – 40 km/h.

Xarxa veïnal
-

Té un límit de velocitat de 20 – 30 km/h.
Ha de disposar de voreres prou amples.
S’ha de guiar adequadament la circulació motoritzada.
S’hi poden ubicar tot tipus de mesures reductores de velocitat.
Hi pot circular la bicicleta per la calçada i amb seguretat.

II. Creació de zones de prioritat invertida
Les zones de prioritat invertida són aquelles en que el disseny es planifica amb
l’objectiu de limitar el trànsit i reduir-ne l’impacte ambiental associat. Es poden
implementar en zones residencials, comercials o industrials.
Zones de prioritat residencial
-

-

La inversió de prioritat
afavoreix a vianants i
ciclistes.
La velocitat màxima és de
20 km/h.
Pràcticament no hi ha
elements
físics
de
separació entre usuaris
motoritzats
i
no
motoritzats.
L’entrada
a
aquestes
àrees es realitza a través
d’elements físics de transició entre les zones de circulació i la zona
de prioritat residencial.
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Zones 30
- Té un límit de velocitat de 30 km/h.
- És menys restrictiva que la solució
anterior.
- Es proposa per a zones d’habitatges i
comercials.
- S’ha de guiar adequadament la
circulació motoritzada.
- S’hi poden ubicar tot tipus de
mesures reductores de velocitat.
- Hi pot circular la bicicleta per la
calçada i amb seguretat.

III. Dimensionament de les vies, voreres i mobiliari urbà
El dimensionament correcte de la calçada, voreres, carrils bici i zones
d’estacionament és imprescindible pel bon ús de les mateixes. Les amplades
insuficients de les voreres dissuadeixen dels trajectes a peu, sobretot per les
persones amb mobilitat reduïda o amb cotxets de nadons, i forcen als usuaris a
passar per la calçada amb el risc que suposa.
Igualment el sobredimensionament de la calçada indueix als estacionaments
indeguts i a una major velocitat dels vehicles cosa que incideix negativament
en la seguritat viària.
Recomanacions respecte a les vies i voreres
-

Vorera d’amplada insuficient i aparcament
indegut de vehicles.
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Construir
voreres
amb
una
amplada mínima de 2 metres i
lliures d’obstacles.
Instal·lar paviment únic als carrers
de menys de 7 metres entre
façanes i fixar una velocitat
màxima de 20 km/h amb prioritat
pels vianants. Són carrers de
convivència.
L’ample de carrils de circulació en
zona urbana (amb límits de
velocitat de 50 km/h) o xarxa
bàsica, no hauria de sobrepassar
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-

Senyalització del carrer de convivència.

els 3,2 metres per a un carril únic
sense aparcament i 3 metres per a
vies de 2 carrils.
L’establiment de les amplades s’ha
d’iniciar amb els valors anteriors, i
la part sobrant s’ha de destinar
completament
als
vianants
(sempre i quan les voreres tinguin
un mínim de 2 metres d’ample).
Així
hem
d’evitar
el
sobredimensionament dels carrils i
espais morts en la calçada.

Recomanacions respecte al mobiliari urbà
-

Evitar situar el mobiliari urbà i contenidors de brossa en voreres
inferiors a 2 metres.
Instal·lar els elements paral·lelament a la calçada.
Evitar obstaculitzar la visibilitat, sobretot en interseccions.
Assegurar que els contenidors i papereres són accessibles des de
la vorera, que no calgui tirar les deixalles des de la calçada.

IV. Ordenació de l’estacionament
La maniobra d’estacionament, ja sigui d’entrada o de sortida, comporta un
risc degut a la falta de visibilitat de qui surt de l’aparcament i a la diferència de
velocitat entre els vehicles que circulen. Per tant cal tenir en compte un seguit
de recomanacions.
Recomanacions
-

-

Delimitar clarament l’espai d’estacionament.
Evitar l’estacionament en bateria en vies de major trànsit.
Aquesta modalitat d’estacionament només és recomanable en
vials on el trànsit és reduït i hi ha alta demanda d’aparcament.
Evitar mitjançant la delimitació o elements físics, que part de la
carrosseria dels vehicles aparcats sobresurti per damunt la vorera.
Adoptar, en els casos d’estacionament en bateria, la disposició
de bateria inversa (l’accés a la plaça d’aparcament es fa marxa
enrere). Això es realitza segons el sentit del carrer. D’aquesta
forma s’augmenta la visibilitat.
Evitar el sobredimensionament de les places perquè pot
incentivar l’establiment en doble filera.
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V. Disseny dels passos per a vianants
En zona urbana, els atropellaments a vianants acostumen a ser els accidents
on hi ha major incidència de ferits i de morts. Al mateix temps de reduir el risc
d’accident és desitjable la promoció del desplaçament a peu. Això significa
que el vianant percebi les vies com a segures, còmodes i accessibles.
Els elements separadors entre vianant
i vehicle com barreres físiques entre
vorera i calçada, illes refugi, pilones o
jardineres ajuden a crear zones
protegides
per
vianants.
Específicament als passos de vianants
–on s’acumulen estadísticament els
accidents-, es poden tenir en compte
un seguit de recomanacions per
potenciar el seu ús i reduir el nombre
d’accidents.

Exemple de pas de vianants amb
constricció de la calçada, sobreelevació, i
senyalització horitzontal i vertical.

Recomanacions
-

No superar els 100 metres de distància entre els passos de
vianants.
Il·luminar-los suficientment per tal d’assegurar la visibilitat
nocturna.
Instal·lar senyalització horitzontal i vertical.
Donar continuïtat als itineraris de vianants per evitar desviaments
per zones on no hi ha passos de vianants.

VI. Disseny de l’espai per a ciclistes
Igualment com en el cas dels vianants, és necessari comptar amb una xarxa
d’itineraris racional i segura de carrils bicicleta per tal d’incentivar el seu ús.
Segons les característiques de les vies on es pretén establir l’itinerari ciclista, es
poden establir quines poden ser les seccions més adequades. A banda cal
tenir en compte la intensitat de trànsit motoritzat d’aquesta via.
Tipus de secció dels carrils bici
Carril bici segregat: es delimita clarament l’espai de calçada per la
circulació de bicicletes. És necessari en vies on la intensitat de trànsit és
important i hi ha una secció suficient. Poden ser unidireccionals o
bidireccionals.
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Carril bici protegit bidireccional en zona urbana

Eix compartit entre vianants i ciclistes o “vorera bici”: quan la vorera té
un mínim de 4-5 metres d’amplada. Per millorar la seguretat de vianants
i ciclistes cal delimitar clarament el carril amb pintura o paviment
diferenciat, a més a més d’una correcta senyalització.

Vorera bici unidireccional.

Carril bici compartit en calçada: en vies amb poca velocitat i intensitat
de trànsit. Aplicable principalment en trams curts, hi cal coordinar
mesures destinades a la moderació del trànsit i a la circulació ciclista.

Carril bici unidireccional en zona urbana i no protegit.
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VII. Camins escolars i “El Bus a Peu”
Les escoles i l’entorn urbà que les
envolta són uns espais en els que
la mobilitat ha de realitzar-se de
forma encara molt més tranquil·la i
segura que a la resta de la ciutat,
degut a la presència de grups
d’edat de risc, com són els nens i
els joves. El camí escolar és, doncs,
una proposta d’educació per la
mobilitat que pretén afavorir un
accés segur i agradable d’anada
i tornada de l’escola, i fer del
carrer un entorn acollidor i formatiu per als nens que hi circulen i, per extensió,
per a totes les persones que s’hi desplacen.
La iniciativa d’implantar camins escolars requereix un projecte que coordini
associacions de pares, educadors i mesures de seguretat viària.

VIII. Senyalització
Una falta de senyalització o una senyalització incorrecta pot donar lloc a
accidents o desviació de fluxos de vehicles per zones on no interessa. No totes
les infraccions són causades pel comportament poc cívic del conductor.
Recomanacions
-

Elaborar un pla de manteniment preventiu de les senyals,
marques viàries i semàfors.
Prestar especial atenció en la visibilitat dels senyals en les
interseccions i sentits prohibits.
Evitar la hipersenyalització per evitar la confusió dels conductors.
Aplicar un criteri comú en la senyalització informativa de
competència municipal (ajuntament, policia local, zones
esportives, ...).
Restringir a 5 destins màxim, per panell informatiu, per garantir
que el conductor els llegeix de forma segura.
Regular amb semàfors les interseccions de la xarxa bàsica o
secundària amb la xarxa principal; com a mínim en aquells
encreuaments on coincideixen vianants o ciclistes.
Assegurar una temporització que permeti que els vianants puguin
creuar la calçada amb temps suficient.
Fer cicles curts entre els períodes de “verd” i “vermell” per reduir
el temps d’espera dels vianants i evitar una llarga espera als
vehicles i evitar així que qualsevol dels dos pugui arriscar-se a
passar en vermell.
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-

Adequar els cicles dels semàfors segons necessitats; els cicles
llargs poden no ser necessaris en períodes nocturns o caps de
setmana.

IX. Instal·lació d’elements reductors de velocitat

Com que hi ha una relació
directa entre la velocitat i
l’accidentabilitat, ens
podem plantejar mesures per
reduir la velocitat del trànsit
en
zones
determinades.
L’excés de velocitat en
aquestes zones es pot reduir
mitjançant la senyalització i
reforçar-la amb elements
físics.
Els elements físics reductors de velocitat poden ser de diferents tipus, les més
comunes són les plataformes sobreelevades, bandes sonores, estrenyiments de
l’amplada de la calçada i canvis de trajectòria. Els lloms i bandes sonores són
els elements més efectius per reduir la velocitat i resulten econòmics en
comparació amb altres mesures físiques que requereixen obres de major
envergadura.
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ANNEX III

Plànols

EAMG 01: Mobilitat generada pel POUM.
EAMG 02: Proposta de xarxa d’itineraris principals de vianants.
EAMG 03: Proposta de xarxa d’itineraris principals de bicicletes.
EAMG 04: Proposta de xarxa d’itineraris principals de vehicles.
EAMG 05: Xarxa de línies de bus

