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11  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓ  
 

1.1 OBJECTE DE L’ESTUDI 
 
L’objecte del present estudi és l’Avaluació de la Mobilitat Generada per al desenvolupament del 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del municipi de Sant Quirze del Vallès. 
 
L’estudi s’ha dut a terme seguint els requeriments del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de 
regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
 

1.2 ÀMBIT D’ESTUDI 
 
L’informe de mobilitat es desenvolupa sobre el terme municipal de Sant Quirze del Vallès, àmbit 
d’actuació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. El terme municipal té 14,07 km2 i hi 
resideixen 19.939 habitants l’any 2018, segons dades de l’Idescat. 
 

Figura 1: Àmbit d’estudi. Font: elaboració pròpia 

 
 
 

1.3 ANTECEDENTS 
 
La Llei 9/2003 de la mobilitat estableix un nou marc que afecta a les polítiques de 
desenvolupament urbà i econòmic i a la planificació de l’ús del sòl. Aspectes com el transport 
públic, les externalitats provocades per la mobilitat, tant econòmiques com ambientals, i la 
seguretat viària, són exigències contemplades per la normativa esmentada en el moment de 
realitzar els plans urbanístics. Les Directrius Nacionals de mobilitat, aprovades el 3 d’octubre de 
2006, són els instruments necessaris per al compliment d’aquesta Llei. 
En relació als continguts, cal subratllar que tant la pròpia llei com les Directrius determinen la 
necessitat d’avançar vers un model de mobilitat sostenible que garanteixi el dret de la 
ciutadania a l’accessibilitat en unes condicions de mobilitat segures i adequades i amb el mínim 
impacte ambiental possible. 
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1.4 METODOLOGIA DE L’EAMG 
 
A continuació es presenta de manera esquemàtica la metodologia emprada per dur a terme 
l’estudi de mobilitat: 
 

Figura 2:Esquema de realització de les fases del present estudi. 
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22  AANNÀÀLLIISSII  DDEE  LLAA  MMOOBBIILLIITTAATT  AACCTTUUAALL  
 

2.1 DADES BÀSIQUES DEL MUNICIPI 
 

2.1.1 ESTRUCTURA TERRITORIAL 
 
Sant Quirze del Vallès és un municipi de la comarca del Vallès Occidental. Té una extensió de 
14,04 km2 i una població de  19.939 habitants l’any 2018 (font Idescat). Els eu territori és més 
aviat muntanyós, ja que bona part és ocupat per la serra de Galliners. El terme comprèn el poble 
de Sant Quirze del Vallès, cap de municipi, el veïnat de la Serra de Galliners, els barris del Poble-
sec, les Fonts, Los Rosales i Mas Duran i les urbanitzacions de Can Casablanques, Colònia 
Castelltort, Can Pallars, Can Llobateres, Sant Quirze Jardí, Can Feliu i Sant Quirze Parc. 
 
Sant Quirze del Vallès es troba a uns 17 km de Barcelona i 80 km de Girona. Els municipis veïns 
limítrofs de Sant Quirze del Vallès són: Terrassa al nord, Sabadell a l’est, Cerdanyola del Vallès i 
Sant Cugat del Vallès al sud i Rubí a l’oest. 
 
La comarca del Vallès Occidental, està integrada per 23 municipis amb una extensió total de 
583,1 km2 i una població de 917.905 habitants l’any 2018 (font: Idescat). La població de Sant 
Quirze del Vallès representa el 2,2% del total de la comarca. 
 
Sant Quirze del Vallès és l’11è municipi en nombre d’habitants, superat pels 10 nuclis de 
població que superen els 20.000 habitants, fet que provoca una concentració del 88,4% de la 
població en el 43,5% del total de municipis. Sant Quirze del Vallès es queda a les portes 
d’aquesta xifra.  
 

Figura 3: Nombre d’habitants als municipis del Vallès Occidental (2018). Font: IDESCAT 
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2.1.2 CENTRES D’ATRACCIÓ I GENERACIÓ DE MOBILITAT  
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Els principals centres d’atracció i generació de viatges són els següents: 
 
Centres administratius: destaquen l’Ajuntament i el Jutjat de Pau 
 
Centres d’ensenyament: destaquen el Centre de Formació Municipal de Persones Adultes 
l’Olivera, l’escola Bressol municipal El Patufet, l’escola El Turonet, l’escola Lola Anglada, l’escola 
municipal de música Can Barra, l’escola Onze de Setembre, l’escola Pilarín Bayés, l’escola 
Purificació Salas Xandri i l’escola Taula Rodona. 
 
Equipaments culturals: destaquen la Biblioteca Municipal, Canya Jove, la Casa de Cultura Vila-
Puig, el Casal d’Avis de Sant Quirze, el Casal de Cultura, el Centre Cívic Masia Can Feliu, el Centre 
Cívic Torre Julià, l’espai Maria Mercè Marçal, l’institut Salas Xandri i l’institut Sant Quirze. 
 
Equipaments esportius: destaquen el Complex Esportiu Municipal Can Casablanques, el Gimnàs 
Municipal i la Zona Esportiva Municipal les Fonts. 
 
Equipaments sanitari assistencial: destaquen el CAP Antoni Creus, el CAP Sant Quirze i la Llar 
d’Avis de les Fonts. 
 
 

2.1.3 MOTORITZACIÓ  
 
L’índex de motorització de Sant Quirze del Vallès es situa històricament per sobre de la mitjana 
de la comarca del Vallès Occidental i per sobre de la mitjana de Catalunya, com mostra la figura 
següent. 
 

Figura 4: Evolució de l’índex de motorització a Sant Quirze del Vallès, Vallès Oriental i Catalunya (1991 – 2012). 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT. 
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Sant Quirze del Vallès ha passat d’un índex de motorització de 544,88 vehicles per cada 1.000 
habitants al 1991 a 765,93 vehicles per cada 1.000 habitants l’any 2012, fet que representa un 
increment del 40,6%. Aquest increment és superior a la mitjana del Vallès Occidental i de 
Catalunya, amb uns increments del 33,0% i el 31,7% respectivament, en el mateix període 
temporal.  
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2.2 ANÀLISI DELS DESPLAÇAMENTS 
 

2.2.1 EMQ 2006  
 

La darrera enquesta de mobilitat disponible és l’EMQ 2006. Segons aquesta font de dades, es 
realitzen diàriament a Sant Quirze del Vallès 94.149 viatges/dia dels quals el 34% són interns. 

Figura 5: Mobilitat interna i de connexió amb origen o destinació Sant Quirze del Vallès. Font: EMQ 2006 
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La mobilitat urbana, que representa el 34% dels desplaçaments amb OD al municipi, es realitza 
majoritàriament a peu (53,7%), es situa per sota de la mitjana catalana (60,4%).  
 
En els desplaçaments interurbans la quota del cotxe representa el 85,0%, valor superior a la 
mitjana catalana (67,9%). La quota dels modes ferroviaris es situa en el 9,9%, inferior a la 
mitjana catalana (15,0%). 
 

Figura 6: Repartiment modal de la mobilitat a Sant Quirze del Vallès. Font: EMQ 2006 
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Els desplaçaments majoritaris són els viatgers de connexió en cotxe (50.730 v/d), seguit a major 
distància dels viatges interns a peu (17.458 v/d), els interns en cotxe (13.859 v/d) i els de 
connexió en transport públic (7.630 v/d).  
 

Figura 7: Nombre de desplaçaments per mode diferenciats entre urbans i interurbans. Font: EMQ 2006 

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

Connexió - Furgoneta/camió

Connexió - Moto

Connexió - Transport públic

Intern - Cotxe

Intern - A peu

Connexió - Cotxe

Desplaçaments al dia

 
 

Figura 8: Nombre de desplaçaments en modes motoritzats (cotxe+moto+furgoneta/camió) urbans i interurbans. 
Font: EMQ 2006 
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En un dia laborable es realitzen a Sant Quirze del Vallès 27.552 viatges/dia per motius 
ocupacionals (sense comptar tornades): 6.351 viatges/dia interns al municipi, 21.201 viatges/dia 
interurbans amb origen o destinació Sant Quirze del Vallès. 
 
La mobilitat interurbana atreta (31.771 v/d, 50,2%) i generada (31.507 v/d, 50,0%) tenen uns 
valors molt similars. 
 
El 41,8% dels desplaçaments interurbans que es realitzen en un dia feiner tenen origen o 
destinació Sabadell, seguit a major distància de Barcelona (12,4%), Terrassa (11,6%), Cerdanyola 
del Vallès (4,5%) i Sant Cugat del Vallès (3,1%). 
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La taula següent mostra les 7 principals relacions de connexió (>1.000 viatges/dia) amb Sant 
Quirze del Vallès, que sumen 48.729 desplaçaments (80,7% dels desplaçaments interurbans en 
un dia feiner). La resta de relacions sumen 11.927 desplaçaments (19,3%), repartits entre 38 
municipis. Aquestes 7 relacions OD més els desplaçaments interns representen el 87,3% del 
total de mobilitat del municipi. 
 

Taula 1: Principals fluxos de mobilitat interurbana amb 
origen i destinació a Sant Quirze del Vallès. Font: EMQ 2006 

Figura 9: Distribució territorial dels desplaçaments 
de Sant Quirze del Vallès. Font: elaboració pròpia 
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Figura 10: Mapa dels principals fluxos de mobilitat interurbana amb origen i destinació Sant Quirze del Vallès. Font: 

elaboració pròpia 
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Si s’analitza la distribució modal amb les quatre principals relacions s’observa com el vehicle 
privat (cotxe, motocicleta o furgoneta) és el mode principal per a totes les destinacions amb una 
quota superior al 85% amb tots el municipis excepte amb Barcelona, on es situa en el 55%. 
 
Les principals relacions amb Sant Quirze presenten una quota significativa pel transport públic 
(amb Barcelona representen el 43% dels desplaçaments) atès que estan connectats mitjançant 
la línia d’FGC del Vallès. En el cas de Sabadell, destaca que la meitat dels desplaçaments en 
transport públic s’efectuen amb tren i l’altra meitat amb autobús. 
 
Figura 11: Repartiment modal dels desplaçaments entre Sant Quirze del Vallès  i les principals relacions de connexió 

(a partir de dades de l’EMQ 2006). Font: elaboració pròpia 

 
 
Els motius dels viatges (urbans i interurbans) es divideixen de la següent manera: 
 

Figura 12: Nombre total de desplaçaments per motiu (a partir de dades de l’EMQ 2006).  
Font: elaboració pròpia 
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La comparació entre la mobilitat interna i de connexió indica que la majoria dels desplaçaments 
interns són per motius personals que representen el 65,5% de la mobilitat interna. En el cas dels 
desplaçaments interurbans, és la mobilitat ocupacional la que té un pes superior que 
representen el 62,6% de la mobilitat total de connexió. 
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33  AANNÀÀLLIISSII  DDEE  LLEESS  XXAARRXXEESS  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTT  
 

3.1 XARXA DE VEHICLES PRIVATS MOTORITZATS 
 

3.1.1 ACCESSOS I VIES INTERURBANES 
 
L’autopista C-58 travessa transversalment el nucli urbà principal de Sant Quirze del Vallès i la 
carretera comarcal C-1413a ho fa longitudinalment. 
 

 L’autopista C-58, o autopista del Vallès, comunica Barcelona amb Sabadell i Terrassa. Les 
sortides 12 (St. Quirze V. sud), 14 (St. Quirze V. centre) i 15 (St. Quirze V. nord) 
permeten l’accés o sortida de la xarxa bàsica municipal de Sant Quirze del Vallès. 

 La carretera C-1413a comunica els municipis de Caldes de Montbui-Sentmenat- 
Sabadell- St. Quirze del V.-Rubí. Dins de Sant Quirze, la carretera discorre per l’extrem 
sud del nucli urbà connectant amb l’estació d’FGC de Sant Quirze. 

 
Complementàriament aquestes vies cal tenir en compte la carretera BP-1503 i l’autopista C-16. 
Aquestes dues vies interurbanes permeten l’accés al nucli de Les Fonts. 
 

 La carretera BP-1503 comunica els municipis de Sant Cugat del Vallès-Rubí-Terrassa, 
passant pel nucli de Les Fonts. 

 L’autopista C-16 o Eix del Llobregat, comunica Barcelona amb Berga. Aquesta carretera 
discorre pel sud de Les Fonts i permet l’accés al nucli a partir de la sortida 17 (Rubí, Les 
Fonts). 

 
Figura 13: Mapa topogràfic de l’entorn de Sant Quirze del Vallès. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
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3.1.2 XARXA VIÀRIA INTERNA  
 
Pel que fa a l’interior de l’àmbit urbà, la xarxa principal urbana està conformada per les vies 
principals urbanes que garanteixen les connexions de la xarxa viària local amb els accessos a la 
xarxa interurbana i les relacions amb els diferents sectors del municipi. En el cas de Sant Quirze 
del Vallès es tracta dels trams urbans de la C-1413a (Carretera de Molins de Rei), l’ av. d’Egara, 
l’av. Antoni Gaudí, la Ronda d’Arraona, l’av. Camí del Mas, el Passeig del Colomer, el Passeig de 
la Bòbila i la carretera BP-1503 (al nucli de Les Fonts). 
 

Figura 14: Jerarquia viària. 

 
 
 

3.1.3 DADES DE TRÀNSIT  
 
Es disposa de les següents dades de trànsit de la xarxa bàsica propera al municipi de Sant Quirze 
del Vallès: 
 

Taula 2: IMD i percentatge de pesants als punts d’aforament propers a l’àmbit d’estudi, any 2014 i 2016. Font: 
TES/DIBA  

Punt aforament 
2014 2016 

IMD %VP IMD %VP 

C-58   pK16 83.298 5,30% 88.523 2,88% 

C-58   pK6 149.121 4,20% 155.531 7,05% 

C-1413a   pK14 11.980 2,10% 12.981 1,85% 

C-1413a   pK13 20.101 10,30% 20.128 11,58% 

BP-1503   pK20 16.814 8,50% 23.095 7,77% 

BP-1503   pK23 17.697 8,50% 16.688 7,49% 

C-16    pK18 21.135 3,50% 19.619 3,54% 
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Figura 15: Plànol de l’IMD 2014 a la xarxa viaria propera a l’àmbit d’estudi. Font: MCRIT/TES 

 

 

Es detecten itineraris de pas per dins del nucli de Sant Quirze (molts d’ells conflueixen en la 

plaça de l’Estació), principalment deguts a les situacions de congestió de la C-58 en hores punta 

que fan que els conductors realitzin itineraris alternatius a través de la xarxa interna del 

municipi. També dels vehicles que circulen per la C-1413a que volen connectar amb la xarxa de 

gran capacitat, els quals també passen per la plaça de l’Estació. Altres itineraris de pas 

alternatius a la xarxa de gran capacitat són els detectats a través de la BP-1503 en el seu pas pel 

nucli de les Fonts, tractant-se de vehicles que utilitzen aquesta via per evitar el peatge de les 

Fonts de la C-16. 
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Figura 16: Itineraris de pas a Sant Quirze del Vallès. Font: elaboració pròpia 
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D’altra banda, a nivell intern es disposa de dades d’aforaments de l’Estudi d’ordenació del 
trànsit a Sant Quirze de l’any 2005. Malgrat que són dades antigues, es prendran de referència i 
s’aplicarà un percentatge de variació a partir de l’evolució de l’IMD de la xarxa viària interurbana 
de l’entorn de Sant Quirze.  
 
Es disposa de dades d’aforament de la C-1413 al pK14 i de la C-58 al pK-16 (tots dos pK es 
localitzen en el municipi de Sant Quirze) dels anys 2004 i 2016.  
 
Taula 3: Evolució de l’IMD de la xarxa viària interurbana. Anys 2004 i 2016. Font: elaboració pròpia partir de dades 

de TES  
  IMD (any 2004) IMD (any 2016) % var. 

C-58 pK16 91.750   88.523   -3,5% 

C-1413a pK14 13.653   12.981   -4,9% 

 
Per tant, s’aplicarà un variació anual global del -0,4%. 
 
La taula inferior mostra les intensitats de vehicles disponibles de la xarxa viària urbana de Sant 
Quirze: 
 

Taula 4: IMD disponibles de la xarxa viària urbana al 2004 i estimació al 2018. Font: elaboració pròpia partir de 
dades de l’Estudi d’ordenació del trànsit a Sant Quirze de l’any 2005 

Punts Localització IMD (any 2004) %HP Estimació IMD (any 2018) Veh/hp (any 2018) 

1   Vallcorba 4.175   9,7% 3.969   385   

2   Av. Antoni Gaudí 1.950   9,1% 1.854   169   

3+4 Av. d'Ègara 4.679   8,8% 4.449   391   

5   Av. Pau Casals 3.325   9,0% 3.161   285   

6+7 Camí del Mas 6.241   8,8% 5.934   519   

8+9 Ronda d'Arraona 19.903   8,6% 18.923   1.627   
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Figura 17: Localització dels punts d’aforament. Font: Estudi d’ordenació del trànsit a Sant Quirze de l’any 2005 

 
 

3.2 XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC: AUTOBÚS  
 
Sant Quirze del Vallès forma part de l’àmbit del sistema tarifari integrat de l’ATM de la Regió 
Metropolitana de Barcelona, situat a la corona 2. 
 
El municipi està servit per 2 línies interurbanes: 

 B8.- Terrassa – Rubí – Sant Cugat del Vallès: dóna servei al nucli urbà de Les Fonts. 

 B9.- Sant Quirze del Vallès – Hospital de Terrassa – Terrassa: dóna servei al nucli urbà de 
Sant Quirze del V. 

 
I per 2 línies de bus urbà dels municipis limítrofs: 

 (Bus urbà de Terrassa) L10.- Les Fonts – Estació del Nord: dóna servei al nucli urbà de Les 
Fonts. 

 (Bus urbà de Sabadell) L12.- Sant Quirze del Vallès - Sabadell: dóna servei al nucli urbà 
de Sant Quirze del V. 
 

Les característiques principals de cada línia són les següents: 
 

 B8.- Terrassa – Rubí – Sant Cugat del Vallès: aquest servei ofereix 16 expedicions per 
sentit de dilluns a divendres feiners i 15 expedicions per sentit els dissabtes, diumenges i 
festius. De dilluns a divendres feiners l’horari és de 4h55 a les 21h00 amb un interval de 
pas en hora punta matí de 70 minuts. Els dissabtes, diumenges i festius l’horari és de 
7h00 a les 21h00 amb un interval de pas en hora punta matí de 60 minuts. Dins del 
municipi de Sant Quirze del Vallès dóna servei al nucli de Les Fonts (Ctra. de Rubí). 
Aquesta línia connecta Les Fonts amb Terrassa, Rubí i Sant Cugat del Vallès.  
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Figura 18: Recorregut de la línia B8. Font: Moventis 

 
 

 B9.- Sant Quirze del Vallès – Hospital de Terrassa – Terrassa: aquest servei ofereix 13 
expedicions per sentit de dilluns a divendres feiners, dissabtes, diumenges i festius. De 
dilluns a divendres feiners l’horari és de 6h00 a 21h30 amb un interval de pas en hora 
punta matí de 70 minuts. Els dissabtes, diumenges i festius l’horari és de 6h20 a 21h50 
amb un interval de pas en hora punta matí de 70 minuts. Dins del municipi de Sant 
Quirze del Vallès fa parada a l’Av. dels Països Catalans, a l’Av. del Camí del Mas, al CAP, a 
l’Av. d’Egara i al carrer Vallcorba.  
Aquesta línia connecta el nucli principal de Sant Quirze del Vallès amb Sant Cugat del 
Vallès i Terrassa. 

 
Figura 19: Recorregut de la línia B9. Font: Moventis 

 
 

 (Bus urbà de Terrassa) L10.- Les Fonts – Estació del Nord: aquest servei ofereix 25 
expedicions en sentit Terrassa i 24 expedicions en sentit Les Fonts de dilluns a divendres 
feiners. Els caps de setmana i festius no presta servei. L’horari és de les 7h11 fins a les 
21h24 amb un interval de pas en hora punta matí de 36 minuts.  
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Dins del municipi de Sant Quirze del Vallès dóna servei al nucli de Les Fonts. 
Aquesta línia connecta Les Fonts amb punts d’atracció de Terrassa (estacions de 
Rodalies Renfe i FGC, el CAP sud, el Campus Universitari, entre d’altres). 

 
Figura 20: Recorregut de la línia L10 del bus urbà de Terrassa. Font: Ajuntament de Terrassa 

 
 

 (Bus urbà de Sabadell) L12.- Sant Quirze del Vallès - Sabadell: aquest servei ofereix 26 
expedicions sentit Sant Quirze i 27 expedicions en sentit Sabadell de dilluns a divendres 
feiners. Els dissabtes realitza 14 expedicions per sentit. Els diumenges i festius no presta 
servei. L’horari en dia feiner és de les 6h22 a les 21h04 amb un interval de pas en hora 
punta matí de 37 minuts. El dissabte presta servei des de les 7h00 a les 20h00 amb un 
interval de pas en hora punta matí de 100 minuts. Dins del municipi de Sant Quirze del 
Vallès fa parada als barris de Can Pallars, Can Casablanques, Sant Quirze Jardí, Sant 
Quirze Parc, el Poble Sec, i al centre.  
Aquesta línia connecta el nucli principal de Sant Quirze del Vallès amb Sabadell 
(connexió directa amb l’estació de Rodalies Renfe). 
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Figura 21: Recorregut de la línia L12 del bus urbà de Sabadell. Font: Ajuntament de Sabadell 

 
 

Parada estació d’FGC 

 

Parada Av. Camí del Mas – Rambla Lluís Companys 

 
 

L’oferta d’autobús cobreix gairebé tota la població de Sant Quirze en un radi de 300 metres. Els 
habitatges més occidentals del nucli de Les Fonts, la urbanització de les Llobateres i el nucli de 
població de Castelltort, són els sectors que no queden coberts per aquest servei interurbà. 
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Figura 22: Cobertura de les parades de bus interurbà  a 300 metres. Font: elaboració pròpia 

 

Existeix, doncs, una bona cobertura amb autobús interurbà amb els principals municipis de 

connexió. 
 
 

3.3 XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC: FERROCARRIL 
 
El municipi de Sant Quirze del Vallès disposa de dues estacions d’FGC: una ubicada a Les Fonts i 
l’altra a la plaça de l’Estació, al nucli urbà. 
 

 FGC (Les Fonts): fan parada els serveis de la línia S1 (Barcelona – Plaça Catalunya fins a 
Terrassa Nacions Unides). 

 
L’oferta ferroviària és de 89 expedicions en sentit Terrassa i 76 expedicions en sentit Barcelona 
en un dia feiner i de 59 expedicions en sentit Terrassa i 53 expedicions en sentit Barcelona els 
caps de setmana i dies festius. El temps de trajecte és de 10 minuts fins a centre de Terrassa i 38 
minuts fins a la Plaça Catalunya de Barcelona. 
 

Figura 23: Recorregut de la línia S1 d’FGC. Font: FGC 

 
 

 FGC (Sant Quirze): fan parada els serveis de la línia S2 (Barcelona – Plaça Catalunya fins a 
Sabadell Parc del Nord). 
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L’oferta ferroviària és de 81 expedicions en sentit Sabadell i 81 expedicions en sentit Barcelona 
en un dia feiner i de 57 expedicions en sentit Sabadell i 51 expedicions en sentit Barcelona els 
caps de setmana i dies festius. El temps de trajecte és de 5 minuts fins a centre de Sabadell i 39 
minuts fins a la Plaça Catalunya de Barcelona. 
 

Figura 24: Recorregut de la línia S2 d’FGC. Font: FGC 

 
 
La demanda d’entrades/dia l’any 2016 a ambdues estacions d’FGC ascendeix a 4.671 (Les Fonts: 
1.528 i Sant Quirze: 3.143) (Font: FGC). 
 

Figura 25: Nombre d’entrades/dia a les estacions d’FGC a Sant Quirze del Vallès i els municipis de l’entorn a l’any 
2016. Font: elaboració pròpia a partir de dades d’FGC 2016 
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En les taules inferiors s’identifiquen les principals destinacions dels viatgers amb origen les 
estacions Les Fonts i Sant Quirze d’FGC. El 47% de les entrades tenen com a destinació una 
estació del Vallès.  
 
Les principals destinacions són Terrassa en el cas de l’estació de les Fonts i Sabadell en el cas de 
l’estació de Sant Quirze, seguidament en ambdós casos de les estacions de Pl. Catalunya i 
Provença de Barcelona. 
 
No hi ha relacions OD entre les dues estacions (només es comptabilitzen 4 viatgers/dia). 
 

Taula 5: Principals destinacions dels viatgers amb origen Les Fonts. Font: FGC 
Destinació Entrades/dia % 

TERRASSA RAMBLA 289 18,9% 

PL. CATALUNYA 266 17,4% 

PROVENÇA 209 13,7% 
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Destinació Entrades/dia % 

RUBÍ 107 7,0% 

SARRIÀ 97 6,3% 

VALLPARADÍS UNIVERSITAT 97 6,3% 

TERRASSA ESTACIÓ DEL NORD 80 5,2% 

GRÀCIA 77 5,1% 

SANT CUGAT 66 4,3% 

MUNTANER 49 3,2% 

 
Taula 6: Principals destinacions dels viatgers amb origen Sant Quirze. Font: FGC 

Destinació Entrades/dia % 

SABADELL RAMBLA 616 19,6% 

PL. CATALUNYA 571 18,2% 

PROVENÇA 503 16,0% 

SARRIÀ 273 8,7% 

GRÀCIA 228 7,3% 

SANT CUGAT 165 5,3% 

UNIVERSITAT AUTÒNOMA 141 4,5% 

SANT JOAN 127 4,0% 

MUNTANER 111 3,5% 

SABADELL ESTACIÓ 100 3,2% 

 
En un radi de 750 metres, l’estació de Les Fonts dóna cobertura al 100% dels habitants del nucli 
(població delimitada a Sant Quirze del Vallès), en canvi l’estació de Sant Quirze dóna cobertura 
al 40% de la població del nucli urbà1. Els barris més allunyats de l’estació com són Can 
Llobateres, Can Pallars, Can Casablanques, Sant Quirze Jardí i Sant Quirze Parc queden fora 
d’aquest radi de cobertura. 
 

Figura 26: Cobertura de l’estació de RENFE a 750 metres. Font: elaboració pròpia 

Les Fonts

Sant Quirze

 
 
Les dues estacions es localitzen als extrems de les zones urbanitzades però disposen d’oferta 
d’aparcament per vehicle privat per a facilitar la intermodalitat (P&R). 
 

                                                           
1 El valor s’ha estimat amb un repartiment homogeni de la població dins de la superfície urbanitzada. 
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L’estació de Sant Quirze disposa de 2 zones d’aparcament en superfície: 
‐ Zona d’aparcament davant de l’estació, propietat d’FGC i vinculat a l’ús del transport públic 

(68 places). 
‐ A l’extrem sud d’aquest aparcament es localitza l’altre aparcament en superfície; és 

municipal i no està subjecte a l’ús del transport públic (307 places). 
 
D’altra banda, l’estació d’FGC de Sant Quirze es localitza al costat del centre comercial Alcampo, 
amb una elevada oferta d’aparcament (a l’entorn de 500 places) que, malgrat estar vinculada a 
l’activitat comercial, és d’accés lliure i que complementa l’oferta d’aparcament de l’estació. Per 
a facilitar la connexió a peu hi ha passera per a vianants que connecta l’aparcament amb l’accés 
a l’estació. 
 

Figura 27: Zones d’aparcament a l’estació d’FGC de Sant Quirze.  

Aparcament FGC

Aparcament públic

Aparcament Centre Comercial

Passera

 
 
A pocs metres de l’estació d’FGC de Les Fonts es localitzen dos aparcaments: 

 Aparcament amb accés des del carrer de la Tulipa: les places d’aparcament no estan 
delimitades però s'estima que l’oferta és d’unes 120 places2. 

 Aparcament amb accés des del carrer de Caterina Albert: places d’aparcament 
delimitades. L’oferta ascendeix a 240 places. 

 
El conjunt dels dos aparcament tenen una oferta d’unes 360 places. 
 

                                                           
2 S’estima que cada plaça ocupa 25m2. S’ha tingut en compte un espai per la maniobra i desplaçament dels vehicles. 
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Figura 28: Zones d’aparcament a l’estació d’FGC de Les Fonts.  

Aparcament públic

Aparcament carrer Tulipa

Aparcament carrer Caterina Albert

 
3.4 XARXA DE MODES NO MECANITZATS  
 
El nucli urbà principal de Sant Quirze del Vallès té una extensió petita que facilita els 
desplaçaments a peu (des de l’extrem nord de l’av. d’Egara fins a l’estació d’FGC de Sant Quirze 
la distància per la xarxa de carrers és d’uns 2 km, i des de la part més occidental del carrer dels 
Castanyers fins al Parc de les Morisques, a l’extrem més oriental, no es superen els 2,3 km). 
 
No obstant, malgrat que les distàncies són assumibles en modes no motoritzats, en alguns casos 
els desplaçaments en bicicleta i a peu es veuen penalitzats pels pendents. 
 
Malgrat que el municipi no disposa de cap tram exclusiu pel vianant, es localitza un àmbit 
pacificat amb prioritat pels vianants i urbanitzat amb plataforma única. Es tracta dels carrers 
Mossèn Francisco Rosales, el carrer Pintor Vila Puig, el carrer Sentmenat i el carrer Sabadell 
(entre el carrer Pintor Vila Puig i l’av. Pau Casals). 
 

Figura 29: Carrer Mossèn Francisco Rosales (esquerra) i carrer Pintor Vila Puig (dreta) de prioritat invertida. 

    
 
Cal destacar que el nucli de Les Fonts es localitza a més de 4 km del centre urbà i presenta 
dificultats de relació amb modes diferents al vehicle privat. 
 
Quant a infraestructura específica per a la bicicleta, Sant Quirze del Vallès compta amb un carril 
bici bidireccional en vorera ubicat a la Ronda d’Arraona, discontinu en dos trams: 

‐ Tram a l’oest de la C-58, entre el carrer del Priorat i l’avinguda d’Egara.  
‐ Tram a l’est de la C-58, entre el carrer de Vicenç Renom i la Ronda de Jean Monnet. 
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La Ronda d’Arraona esdevé el principal eix de connexió amb Sabadell tot i que actualment no es 
garanteix la continuïtat d’un itinerari segregat per a vianants ni bicicletes. 
 

Figura 30: Trams de carril bici en vorera a la Ronda d’Arraona 

 
 

Figura 31: Carril bici en vorera a la Ronda d’Arraona. 
Tram oest a la C-58 

Figura 32: Carril bici en vorera a la Ronda d’Arraona. 
Tram est a la C-58 

  
 
Cal tenir en compte que el Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona té 
com a actuació prioritària la connexió ciclable de Sant Quirze del Vallès i Sabadell (actuació 
número 7).  
 
Els eixos ciclables dins del terme municipal de Sant Quirze del Vallès són la carretera de Molins 
de Rei (C-1413a), l’avinguda Camí del Mas i la Ronda d’Arraona. 
 
Aquesta connexió té un gran potencial per incentivar l’intercanvi modal. 
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Figura 33: Proposta del pdM de connexió ciclable entre Sabadell i Sant Quirze del Vallès. Font: PDM 
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44  SSÍÍNNTTEESSII  DDEE  LLAA  DDIIAAGGNNOOSSII  
 
- Terme municipal per on discorren les grans infraestructures viàries i ferroviàries de l’àrea 

metropolitana de Barcelona. 

- Té un terme municipal molt extens però un nucli urbà compacte amb un gran nombre de 
nuclis residencials que s’estenen a banda i banda del torrent del Betzuca. Malgrat tot, les 
distàncies són assumibles en modes no motoritzats tot i que en alguns casos es veuen 
penalitzats pels pendents. 

- Les Fonts és el nucli més allunyat, amb dificultats de relació amb el nucli de Sant Quirze. 

- Municipi amb una elevada motorització, històricament superior a la mitjana de la comarca i 
a la mitjana catalana. 

- Baixa autocontenció del municipi atès que únicament el 34% dels desplaçaments són 
interns. 

- La gran part dels desplaçaments de connexió són interns a la comarca (més del 75%), 
majoritàriament amb Sabadell.  

- La mobilitat urbana a peu de Sant Quirze (53,7%) es situa per sota a la mitjana catalana 
(60,4%), de manera que encara hi ha marge de maniobra per millorar-la i potenciar la 
mobilitat de proximitat. 

- Es detecten itineraris de pas per dins del nucli de Sant Quirze (molts d’ells conflueixen en la 
plaça de l’Estació), principalment deguts a les situacions de congestió de la C-58 en hores 
punta que fan que els conductors realitzin itineraris alternatius a través de la xarxa interna 
del municipi. També dels vehicles que circulen per la C-1413a que volen connectar amb la 
xarxa de gran capacitat, els quals també passen per la plaça de l’Estació. Altres itineraris de 
pas alternatius a la xarxa de gran capacitat són els detectats a través de la BP-1503 en el seu 
pas pel nucli de les Fonts, tractant-se de vehicles que utilitzen aquesta via per evitar el 
peatge de les Fonts de la C-16. 

- Sant Quirze no disposa d’un servei urbà d’autobús sinó que està servit per la xarxa de 
transport públic de Sabadell (L12) i de Terrassa (L10 – Les Fonts), així com les línies de bus 
interurbà Sant Quirze del Vallès-Terrassa (B9) i Terrassa-Sant Cugat del Vallès (B8), que dóna 
servei a Les Fonts.  

- Les principals relacions amb Sant Quirze presenten una quota significativa pel transport 
públic (amb Barcelona representen el 43,8% dels desplaçaments) atès que estan connectats 
mitjançant la línia d’FGC del Vallès. 

- Bona cobertura interurbana en transport públic amb els principals municipis de connexió. 

- La localització de les estacions de tren del municipi atrau desplaçaments d’altres residents 
de la comarca sense oferta ferroviària per fer l’intercanvi modal, ja sigui amb la línia S1 com 
per la línia S2, totes dues d’FGC. Totes dues estacions es localitzen excèntriques i disposen 
de P&R (Sant Quirze >375 places; Les Fonts: >360 places). 

- La demanda d’entrades a les estacions d’FGC ascendeix a 4.671 (Les Fonts: 1.528 i Sant 
Quirze: 3.143). El 47% de les entrades tenen com a destinació una estació del Vallès. No hi 
ha relacions OD entre les dues estacions. Les principals destinacions són Terrassa en el cas 
de l’estació de les Fonts i Sabadell en el cas de l’estació de Sant Quirze, seguidament en 
ambdós casos de les estacions de Pl. Catalunya i Provença de Barcelona. 

- El municipi no presenta infraestructura específica per a la bicicleta amb excepció de la 
vorera bici a la Ronda d’Arraona. Aquest eix esdevé el principal itinerari de connexió amb 
Sabadell tot i que actualment la segregació dels modes no motoritzats no té continuïtat. 
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55  PPRROOPPOOSSTTAA  DD’’OORRDDEENNAACCIIÓÓ  
 
El desenvolupament del POUM preveu un sostre total de 684.986 m2, dels quals 267.966 m2 
tindran ús residencial (1.919 habitatges) i 417.021 m2 estaran destinats a altres usos (terciari i 
industrial). Quant a sistemes, la superfície destinada a equipaments s’incrementarà en 35.808 
m2 mentre que la superfície adscrita al sistema d’espais lliures suma un total de 348.136 m2 de 
sòl. 
 

Taula 7: Proposta d’ordenació del POUM de Sant Quirze del Vallés 

SECTOR   
ESPAIS 
LLIURES 

EQUIPAMENTS 
ST 

TOTAL 
ST NO 

RESIDENCIAL 
ST 

RESIDENCIAL 
HBTG 

TOTALS 

PAU 1 Les Fonts-Baix Riera 1.363 0 6.089 0 6.089 57 

PAU 2 Carretera de les Fonts 0 0 7.507 0 7.507 101 

PAU 3 Poble Sec 0 0 929 0 929 9 

PAU 4 Castellet 176.078 15.579 159.990 9.795 150.195 840 

PAU 5 Les Casetes Oest 0 0 986 0 986 4 

PAU 6 Can Canals C i D 13.363 0 181.277 181.277 0 0 

PMU 1 Les Fonts Sud 6.775 208 6.775 1.042 5.732 68 

PMU 2 Can Llobateres 25.145 0 24.334 0 24.334 88 

PMU 3 Can Ponsic 48.225 0 34.722 16.396 18.325 214 

PMU 4 Avinguda Egara 3.696 0 5.486 0 5.486 65 

PMU 5 Les Casetes est 384 0 2.245 0 2.245 23 

PMU 6 Sotavia 4.783 0 10.522 0 10.522 33 

PMU 7 Los Rosales Nou 4.023 10.460 12.070 0 12.070 141 

PMU 10 Mas Duran oest 1.626 0 9.290 0 9.290 107 

PMU 11 Mas Duran sud 0 1.975 13.249 2.962 10.286 121 

PMU 12 Can Corbera 10.595 0 23.494 23.494 0 0 

PMU 13 Estació 11.119 0 15.885 11.914 3.971 48 

PMU 14 Can Canals Nord 0 0 77.601 77.601 0 0 

PMU 15 Can Canals Est 40.960 7.585 92.539 92.539 0 0 

TOTAL   348.136 35.808 684.986 417.021 267.966 1.919 

 
Figura 34: Identificació dels sectors del POUM de Sant Quirze del Vallés. Font: POUM Sant Quirze del Vallès 
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66  MMOOBBIILLIITTAATT  GGEENNEERRAADDAA  PPEELL  SSEECCTTOORR  
 

6.1 QUANTIFICACIÓ DE LA NOVA MOBILITAT 
 

La quantificació de la nova mobilitat generada per les diferents activitats i usos del sòl previstos 
al futur POUM es calculen a partir de les ràtios mínimes de viatges/dia que s’indiquen a l’Annex I 
del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada.  
 
En particular, els viatges generats degut a l’execució dels nous habitatges s’han calculat aplicant 
en primer lloc una ràtio de conversió a habitants i posteriorment una ràtio de viatges generats 
per habitant. 
 
La dimensió mitjana de les llars de Sant Quirze del Vallès el 2011 era de 2,79 persones/habitatge 
(Hermes, 2011), essent la llar el conjunt de persones que resideixen habitualment en el mateix 
habitatge.  
 
Els ràtios de viatges generats per dia que marca el Decret 344/2006, de 19 de setembre, són els 
següents: 
 
Taula 8: Ràtios mínimes de viatges generats/dia (amb tornades incloses). Font: Decret 344/2006, de 19 de setembre 

Ús d’habitatge El valor més gran dels dos següents: 7 viatges/habitatge o 3 viatges/persona 

Ús residencial 10 viatges/100 m2 de sostre 

Ús comercial 50 viatges/100 m2 de sostre 

Ús d’oficines 15 viatges/100 m2 de sostre 

Ús industrial 5 viatges/100 m2 de sostre 

Equipaments 20 viatges/100 m2 de sostre 

Zones verdes 5 viatges/100 m2 de sòl 

 
Una part dels sectors de desenvolupament del POUM es localitzen en sòls amb activitat. En 
aquests casos es restaran les preexistències per tal d’evitar dobles comptatges. 
 
 

6.1.1 ÚS RESIDENCIAL 
 
El desenvolupament del POUM preveu un sostre residencial de 267.966 m2 (1.919 habitatges). 
Per tal d’evitar dobles comptatges es considera el sostre residencial existent (201 habitatges). 
Per tant, el nombre de nous habitatges que es considerarà a efectes dels càlculs de la nova 
mobilitat generada i atreta serà de 1.718. 
 
A partir de la dimensió mitjana de les llars de Sant Quirze del Vallès s’ha determinat un nombre 
total de 4.793 habitants. 
 
El nombre total de viatges generats i atrets per l’ús residencial en el conjunt del municipi és de 
14.380 viatges/dia.  
 
 

6.1.2 EQUIPAMENTS 
 
La revisió del POUM preveu una superfície destinada a equipaments de 35.808 m2. S’ha 
considerat una edificabilitat neta d’1 m2st/m2 de manera que el sostre previst és de 35.808 m2.  
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Complementàriament en sòl privat preveu un sostre de 16.396 m2, dels quals 4.319 m2 són 
preexistències. 
 
Per tant, a efectes d’increment de mobilitat, es tindran un compte un total de 47.885 m2 de 
sostre amb ús d’equipament. De manera que aplicant la ràtio del Decret resulten un total de 
9.577 viatges/dia en els dos sentits. 
 
 

6.1.3 TERCIARI 
 
El nou POUM fa una reserva per a usos terciaris que conjuntament suma 93.520 m2 sostre. 
Descomptant els 42.829 m2 de sostre preexistents amb ús terciari, a efectes de càlcul de 
mobilitat es consideraran doncs 50.691 m2 sostre nous. Es preveu que el sector PMU 13 Estació 
tingui també ús hoteler, de manera que en aquest cas el sostre terciari previst es distribuirà 
homogèniament entre l’ús hoteler, l’ús comercial i l’ús d’oficina. En la resta dels sectors amb 
usos terciaris es distribuirà el sostre homogèniament entre l’ús comercial i l’ús d’oficina. 
 
 
Comercial:  
 
S’aplica la ràtio del Decret als 23.476 m2 de sostre per ús comercial i en resulta una mobilitat de 
11.738 viatges/dia en ambdós sentits.   
 
Per a determinar quina part del nombre de viatges associats a l’ús comercial corresponen a 
mobilitat obligada, s’han aplicat les següents ràtios de l’ATM: 
 

 1 lloc de treball/75 m2 

 1,0345 viatges/treballador (en un sentit)  
 
Així, el nombre de nous treballadors/es serà de 313, els quals realitzaran 648 viatges/dia en els 
dos sentits. La resta dels viatges estaran associats a les visites (mobilitat no obligada) i es 
comptabilitzen en 11.090 viatges/dia. 
 
Oficina: 
 
S’aplica la ràtio del Decret als 23.476 m2 de sostre per ús d’oficines, resultant un total de 3.521 
viatges/dia en ambdós sentits. 
 
Ús hoteler: 
 
El POUM preveu l’ús hoteler al sector del PMU 13 Estació. Tal i com s’ha esmentat anteriorment, 
es considera que dels 11.219 m2 de sostre nou amb ús terciari en aquest sector, un terç (3.740 
m2 st) tindran ús hoteler. 
 
Es disposa de la ràtio de 10 viatges/dia per habitació (Font: Junta d’Andalusia). Atès que no es 
disposa del futur nombre d’habitacions es considera una superfície mitjana per habitació de 30 
m2, repercutint els espais comuns sobre aquest valor, de manera que resultarien un total de 125 
habitacions.  
 
Aplicant la ràtio de generació de viatges esmentada anteriorment, s’estima que l’ús hoteler 
generarà i atraurà 1.247 viatges/dia.  
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D’altra banda, a partir de dades de l’Idescat de l’any 2017 s’extreu que el grau d’ocupació mitjà 
anual per habitacions a la Costa Barcelona va ser del 72,9%. Aplicant aquest factor a la mobilitat 
estimada, el nombre de viatges/dia es redueix a 909 viatges/dia. 
 
Segons dades disponibles de grups hotelers, la ràtio de treballadors per habitació es fixa en 
funció dels serveis que ofereix i de la seva categoria; en aquest cas, es considerarà una ràtio de 
0,4 treballadors/habitació. Aplicant aquesta ràtio al nombre d’habitacions (125) i posteriorment, 
la ràtio de l’ATM de l’RMB de 1,0345 viatges/dia en un sentit per treballador, resulta un total de 
103 viatges/dia en ambdós sentits per mobilitat obligada. Per tant, la resta entre el total de 
viatges i el nombre de viatges associats a la mobilitat obligada serà la nova mobilitat associada 
als hostes de l’hotel, estimada en 806 viatges/dia. 
 
 

6.1.4 ÚS INDUSTRIAL 
 
El POUM preveu 297.310 m2 de sostre amb ús industrial, dels quals 207.989 m2 sostre són 
preexistents, de manera que aplicant la ràtio del Decret 344/2006 sobre l’increment net de 
89.321 m2 de sostre, resulta que en total es generaran i atrauran 4.466 viatges/dia.  
 
 

6.1.5 ESPAIS LLIURES 
 
La superfície adscrita al sistema d’espais lliures suma un total de 348.136 m2 de sòl. Aplicant la 
ràtio de generació de viatges de zones verdes del Decret 344/2006, de 19 de setembre, resulta 
que en total es generaran i atrauran 17.407 viatges/dia.  
 

6.1.6 RESUM  
 
La nova mobilitat generada pel desenvolupament del nou POUM de Sant Quirze del Vallès s’ha 
comptabilitzat en 61.997 viatges/dia. Aquests viatges es distribueixen de la següent manera: 
espais lliures (28%), l’ús residencial (23%), l’ús comercial (19%), l’ús d’equipaments (15%), l’ús 
industrial (7%), l’ús d’oficines (6%) i finalment l’ús hoteler (1%).  
 
 Taula 9: Quantificació de la nova mobilitat per usos (viatges/dia). 

Ús Viatges/dia % 

Residencial 14.380 23% 

Equipament 9.577 15% 

Comercial 11.738 19% 

Oficina 3.521 6% 

Industrial 4.466 7% 

Hoteler 909 1% 

Espais lliures 17.407 28% 

Total 61.997 100% 

 
Amb l’objectiu d’evitar dobles comptatges en el nombre de viatges nous, es fan les següents 
hipòtesis: 
 

 Pel que fa a la mobilitat obligada urbana dels nous residents (2.640 viatges/dia), es 
considera que el 30% d’aquesta (792 viatges/dia) ja estarà comptabilitzada en la 
mobilitat ocupacional generada pels usos industrial, comercial, d’oficines i hoteler 3 atès 
que els nous residents ocuparan una part dels llocs de treball que es creïn al municipi 

                                                           
3 Segons l’EMQ2006 el 51% de la mobilitat dels residents de Sant Quirze del Vallès es realitza a nivell urbà, i el 36% és 

ocupacional. 
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 Pel que fa a la mobilitat no obligada urbana dels nous residents (4.694 viatges/dia), es 
considera que el 50% d’aquesta (2.347 viatges/dia) ja estarà comptabilitzada en la 
mobilitat no obligada dels equipaments i comerços atès que faran ús dels nous serveis 
del municipi però també dels actuals.4 

 
D’aquesta manera, es resten 792 viatges/dia corresponent a viatges urbans obligats dels nous 
residents (per treball), ja inclosos a la mobilitat vinculada al nou sòl industrial, comercial, hoteler 
i d’oficines, i 2.347 viatges/dia per mobilitat no obligada comptabilitzats en els desplaçaments 
generats pels equipaments i els comerços. Amb tot, la nova mobilitat es comptabilitza en 58.859 
viatges/dia. 
 

Taula 10: Quantificació de la nova mobilitat per ús i sector de planejament. (viatges/dia) 

Sectors Sectors 
Viatges 

residencials/dia 
Viatges 

equipaments/dia 
Viatges 

comercial/dia 
Viatges 

oficines/dia 
Viatges 

industrial/dia 

Viatges 
ús 

hoteler 

Viatges 
espais 

lliures/dia 

Viatges 
totals/dia 

PAU 1 Les Fonts-Baix Riera 327 0 0 0 0 0 68 395 

PAU 2 
Carretera de les 

Fonts 
589 0 0 0 0 0 0 589 

PAU 3 Poble Sec 59 0 0 0 0 0 0 59 

PAU 4 Castellet 4.502 3.116 0 0 0 0 8.804 16.421 

PAU 5 Les Casetes Oest 20 0 0 0 0 0 0 20 

PAU 6 Can Canals C i D 0 0 0 0 0 0 668 668 

PMU 1 Les Fonts Sud 438 42 261 78 0 0 339 1.158 

PMU 2 Can Llobateres 576 0 0 0 0 0 1.257 1.833 

PMU 3 Can Ponsic 1.387 2.415 0 0 0 0 2.411 6.214 

PMU 4 Avinguda Egara 425 0 0 0 0 0 185 610 

PMU 5 Les Casetes est 144 0 0 0 0 0 19 163 

PMU 6 Sotavia 65 0 0 0 0 0 239 305 

PMU 7 Los Rosales Nou 909 2.092 0 0 0 0 201 3.203 

PMU 10 Mas Duran oest 700 0 0 0 0 0 81 781 

PMU 11 Mas Duran sud 792 395 741 222 0 0 0 2.149 

PMU 12 Can Corbera 0 0 0 0 1.016 0 530 1.546 

PMU 13 Estació 308 0 1.870 561 0 909 556 4.203 

PMU 14 Can Canals Nord 0 0 8.867 2.660 0 0 0 11.527 

PMU 15 Can Canals Est 0 1.517 0 0 3.450 0 2.048 7.015 

Total     11.241 9.577 11.738 3.521 4.466 909 17.407 58.859 

 
Els sectors de planejament que generaran una mobilitat major són PAU 4 - Castellet (28%), PMU 
14 - Can Canals Nord (20%), PMU 15 - Can Canals Est (12%) i PMU 3 - Can Ponsic (11%). 
 
De la nova mobilitat generada pel desenvolupament del nou POUM de Sant Quirze del Vallès (un 
cop descomptats els dobles comptatges), el 30% dels desplaçaments estaran associats als espais 
lliures, el 20% a l’ús comercial, el 19% a l’ús residencial, el 16% als equipaments, el 7% a l’ús 
industrial, el 8% a l’ús d’oficina i el 2% a l’ús hoteler.  
 
 

6.2 DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL I PER MODES DE TRANSPORT DE LA NOVA MOBILITAT 
 

6.2.1 DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL 
 
Residents: segons l’EMQ 2006, el 51% de la mobilitat dels residents de Sant Quirze del Vallès es 
realitza a nivell urbà i el 49% restant és interurbana.  
 
Pel que fa a la mobilitat urbana, la mobilitat ocupacional representa el 36% dels desplaçaments 
urbans dels residents (2.640 viatges/dia dels quals el 30% ja estan comptabilitzats en altres 

                                                           
4 Segons l’EMQ2006 el 51% de la mobilitat dels residents de Sant Quirze del Vallès es realitza a nivell urbà, i el 64% és 

personal. 



 
EAMG del POUM de Sant Quirze del Vallès 

 

 

32 

usos). La mobilitat urbana personal dels residents representa el 64% (4.694 viatges/dia, dels 
quals el 50% ja estan comptabilitzats en altres usos).  
 
Quant a la mobilitat interurbana (7.046 viatges/dia), els desplaçaments per motiu ocupacional 
representen el 60% (4.228 viatges/dia) i els desplaçaments per motiu personal el 40% restant 
(2.818 viatges/dia).  
 
Utilitzant aquest repartiment, s’estableix el motiu i l’àmbit de distribució territorial de la nova 
mobilitat residencial: 
 

Taula 11: Repartiment de viatges diaris per motiu de desplaçament 
Viatges ocupacionals urbans 1.848 

Viatges ocupacionals interurbans 4.228 

Viatges personals urbans 2.347 

Viatges personals interurbans 2.818 

Total mobilitat residencial 11.241 

 
Equipaments: pel que fa a la mobilitat associada als equipaments es considerarà que es tracta 
de mobilitat urbana per motius personals.  
 
Ús comercial: segons l’EMQ 2006, el 34% de la mobilitat dels treballadors serà urbana (220  
viatges/dia) i el 66% serà interurbana (427 viatges/dia). Pel que fa a les visites de l’ús comercial, 
3.771 viatges/dia es realitzaran dins de Sant Quirze del Vallès i 7.320 viatges/dies seran viatges 
de connexió. 
 
Ús d’oficines i ús industrial: segons l’EMQ 2006, el 34% de la mobilitat es realitza a nivell urbà i el 
66% és mobilitat de connexió. Per tant, per a l’ús d’oficines es comptabilitzen 1.197 viatges/dia 
urbans i 2.324 viatges/dia interurbans, mentre que per l’ús industrial els valors són de 1.518 
viatges/dia i 2.948 viatges/dia, respectivament. 
 
Ús hoteler: segons l’EMQ 2006, el 34% de la mobilitat dels treballadors serà urbana (35  
viatges/dia) i el 66% serà interurbana (68 viatges/dia). Pel que fa a les visites, tots els 
desplaçaments seran interurbans (806 viatges/dia). 
 
Espais lliures: la mobilitat associada als espais lliures es considera que és urbana. 
 

Taula 12: Distribució dels desplaçaments interns per usos 

Sectors 
Viatges 

residencial/dia  
Viatges 

comercial/dia  
Viatges 

oficines/dia  
Viatges 

industrial/dia  
Viatges 

hoteler/dia  
Viatges 

equipaments/dia  

Viatges 
espais 

lliures/dia  

Viatges 
totals/dia  

PAU 1 122 0 0 0 0 0 68 190 

PAU 2 220 0 0 0 0 0 0 220 

PAU 3 22 0 0 0 0 0 0 22 

PAU 4 1.680 0 0 0 0 3.116 8.804 13.600 

PAU 5 7 0 0 0 0 0 0 7 

PAU 6 0 0 0 0 0 0 668 668 

PMU 1 164 89 27 0 0 42 339 659 

PMU 2 215 0 0 0 0 0 1.257 1.472 

PMU 3 518 0 0 0 0 2.415 2.411 5.344 

PMU 4 159 0 0 0 0 0 185 343 

PMU 5 54 0 0 0 0 0 19 73 

PMU 6 24 0 0 0 0 0 239 264 

PMU 7 339 0 0 0 0 2.092 201 2.633 

PMU 10 261 0 0 0 0 0 81 343 

PMU 11 295 252 76 0 0 395 0 1.018 

PMU 12 0 0 0 345 0 0 530 875 

PMU 13 115 636 191 0 35 0 556 1.532 

PMU 14 0 3.015 904 0 0 0 0 3.919 

PMU 15 0 0 0 1.173 0 1.517 2.048 4.738 
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Sectors 
Viatges 

residencial/dia  
Viatges 

comercial/dia  
Viatges 

oficines/dia  
Viatges 

industrial/dia  
Viatges 

hoteler/dia  
Viatges 

equipaments/dia  

Viatges 
espais 

lliures/dia  

Viatges 
totals/dia  

Total   4.195 3.991 1.197 1.518 35 9.577 17.407 37.920 

 
Taula 13: Distribució dels desplaçaments de connexió per usos 

Sectors 
Viatges 

residencial/dia  
Viatges 

comercial/dia  
Viatges 

oficines/dia  
Viatges 

industrial/dia  
Viatges 

hoteler/dia  
Viatges 

equipaments/dia  

Viatges 
espais 

lliures/dia  

Viatges 
totals/dia  

PAU 1 205 0 0 0 0     205 

PAU 2 369 0 0 0 0     369 

PAU 3 37 0 0 0 0     37 

PAU 4 2.822 0 0 0 0     2.822 

PAU 5 12 0 0 0 0     12 

PAU 6 0 0 0 0 0     0 

PMU 1 275 172 52 0 0     498 

PMU 2 361 0 0 0 0     361 

PMU 3 869 0 0 0 0     869 

PMU 4 267 0 0 0 0     267 

PMU 5 90 0 0 0 0     90 

PMU 6 41 0 0 0 0     41 

PMU 7 570 0 0 0 0     570 

PMU 10 439 0 0 0 0     439 

PMU 11 496 489 147 0 0     1.132 

PMU 12 0 0 0 671 0     671 

PMU 13 193 1.234 370 0 874     2.671 

PMU 14 0 5.852 1.756 0 0     7.608 

PMU 15 0 0 0 2.277 0     2.277 

Total   7.046 7.747 2.324 2.948 874 0 0 20.938 

 
 

6.2.2 DISTRIBUCIÓ MODAL 
 
Es pren de referència el repartiment modal extret de l’EMQ 2006, i en base a aquest es fa una 
hipòtesi de millora de les quotes de transport públic i modes no motoritzats en detriment de l’ús 
del vehicle privat, tenint en compte les actuacions i polítiques de mobilitat de planejaments de 
rang superior, així com la normativa ambiental a complir; d’altra banda, Sant Quirze haurà de 
redactar el seu Pla de mobilitat urbana a curt termini (atès que és obligatori pels municipis de 
més de 20.000 habitants d’acord el pdM de l’RMB) en el que es fixaran també uns objectius 
modals a assolir que millorin els actuals. 
 
 

Taula 14: Repartiment modal de referència (EMQ 2006) 
Referència EMQ2006  Vehicle privat TPC No motoritzats 

Urbans   44,8% 1,5% 53,7% 

Interurbans  85,0% 14,1% 0,9% 

 
Amb tot el repartiment modal utilitzat serà el següent: 
 

Taula 15: Hipòtesi de repartiment modal  
Hipòtesi Vehicle privat TPC No motoritzats 

Urbans  43,0% 2,0% 55,0% 

Interurbans 82,5% 16,0% 1,5% 

 
La distribució per modes de la quota interurbana del transport públic es realitzarà en base a la 
distribució actual de l’EMQ 2006 i serà del 72% pels modes ferroviaris (FGC) i 28% per l’autobús 
(17% pels serveis regulars i 11% pels serveis discrecionals). 
 
En el cas dels espais lliures es considerarà que el conjunt de la mobilitat associada es realitzarà 
en modes no motoritzats. 
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Pel que fa a la distribució dels modes no motoritzats, es considerarà que a nivell interurbà la 
bicicleta representarà el 70% de la mobilitat no motoritzada (ara representa el 63%), mentre 
que a nivell urbà es considera que representarà el 5% de la mobilitat no motoritzada 
(actualment no té quota). 
 
La taula inferior mostra la distribució de la mobilitat associada al POUM pels diferents modes de 
transport: 
 

Taula 16: Resum de la distribució modal per usos 

Sectors Sectors 
Vehicle 
privat 

Bus (servei 
regular) 

Bus (servei 
discrecional) 

FGC Peu Bicicleta 
Viatges 

totals/dia  

PAU 1 Les Fonts-Baix Riera 222 8 4 24 131 8 395 

PAU 2 Carretera de les Fonts 399 14 6 43 119 8 589 

PAU 3 Poble Sec 40 1 1 4 12 1 59 

PAU 4 Castellet 4.390 173 50 325 10.899 585 16.421 

PAU 5 Les Casetes Oest 13 0 0 1 4 0 20 

PAU 6 Can Canals C i D 0 0 0 0 635 33 668 

PMU 1 Les Fonts Sud 549 20 9 57 494 28 1.158 

PMU 2 Can Llobateres 390 14 6 42 1.310 70 1.833 

PMU 3 Can Ponsic 1.979 82 15 100 3.832 205 6.214 

PMU 4 Avinguda Egara 288 10 5 31 261 15 610 

PMU 5 Les Casetes est 98 4 2 10 47 3 163 

PMU 6 Sotavia 44 2 1 5 240 13 305 

PMU 7 Los Rosales Nou 1.516 64 10 66 1.468 79 3.203 

PMU 10 Mas Duran oest 474 17 8 51 218 13 781 

PMU 11 Mas Duran sud 1.371 51 20 130 544 33 2.149 

PMU 12 Can Corbera 702 25 12 77 691 39 1.546 

PMU 13 Estació 2.623 92 47 308 1.066 67 4.203 

PMU 14 Can Canals Nord 7.962 285 134 876 2.128 142 11.527 

PMU 15 Can Canals Est 3.035 116 40 262 3.375 187 7.015 

Total     26.095 980 369 2.412 27.475 1.529 58.859 

%   44,3% 1,7% 0,6% 4,1% 46,7% 2,6% 100,0% 

 
Amb tot, els desplaçaments en modes no motoritzats seran els majoritaris (49,3%), seguits dels 
desplaçaments en vehicle privat (44,3%); d’altra banda, la quota del transport públic/col·lectiu 
serà del 6,4%. 

Taula 17: Resum de la distribució modal entre la mobilitat urbana i interurbana 

 
Vehicle privat Bus (servei regular) Bus (servei discrecional) FGC Peu Bicicleta Viatges totals/dia  

Urbans 8.821 410     27.255 1.434 37.920 

Interurbans 17.274 570 369 2.412 220 94 20.938 

Totals 26.095 980 369 2.412 27.475 1.529 58.859 

 
 

6.3 RESERVES D’APARCAMENT PER A TURISMES, MOTOCICLETES I BICICLETES 
 
Les reserves mínimes d’aparcament de vehicles (turismes, motocicletes i bicicletes) situats fora 
de la via pública són les següents segons el Decret 344/2006, de 19 de setembre: 
 

Taula 18: Reserves mínimes d’aparcaments de vehicles. Font: Decret 344/2006, de 19 de setembre. 
 Turismes Motocicletes 

Ús d’habitatge 
Màxim valor de: 1 plaça/habitatge, 1 plaça per 100 

m2 de sostre o fracció 
Màxim valor de: 0,5 plaça/habitatge, 1 plaça per 

200 m2 de sostre o fracció 

 
L’espai mínim per plaça de turismes és de 4,75 x 2,4 m, i per motocicleta 2,20 x 1,00 m.  
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Taula 19: Reserves mínimes d’aparcaments de bicicletes. Font: Decret 344/2006, de 19 de setembre 
Ús d’habitatge Màxim valor de 2 plaça/habitatge, 2 plaça per 100 m2 de sostre o fracció 

Ús comercial 1 plaça/100 m2 sostre o fracció 

Ús d’oficines 1 plaça/100 m2 sostre o fracció 

Ús industrial 1 plaça/100 m2 sostre o fracció 

Equipaments docents 5 plaça/100 m2 sostre o fracció 

Altres equipaments públics 1 plaça/100 m2 sostre o fracció 

Zones verdes 1 plaça/100 m2 de sòl 

 
Segons aquests paràmetres, seria necessària una reserva total de places d’aparcament fora de la 
via pública vinculada a l’ús residencial de 2.819 places per turismes, 1.409 per motocicletes i 
5.637 places per bicicletes. D’altra banda la reserva de places d’aparcament per a bicicletes per 
a usos diferents al residencial s’ha comptabilitzat en 522 places per a equipaments, en 448 
places per l’ús comercial i 448 places per a l’ús d’oficines, 40 per a l’ús hoteler, 2.973 places per 
l’ús industrial i en 3.481 per espais lliures. 
 

Taula 20: Quantificació de la reserva de places d’aparcaments fora de la via pública 

 

Residencial Comercial Oficines Hoteler Industrial Equipament 
Espais 
lliures 

Total 

Places turismes 2.819             2.819 

Places motocicletes 1.409             1.409 

Places bicicletes  5.637 448 448 40 2.973 522 3.481 13.549 

 
La reserva de places per bicicleta fora de la via pública associada als usos no residencials 
ascendeix a 7.912 places, les quals s’aniran implementant a mesura que s’incrementi la seva 
demanda. 
 

Taula 21: Quantificació de la reserva de places d’aparcaments fora de la via pública per sectors 

Sectors Turismes Motocicletes 
Places bicicletes 

Residencial Comercial Oficines Hoteler Industrial Equipaments Espais lliures 

PAU 1 Les Fonts-Baix Riera 61 30 122 0 0 0 0 0 14 

PAU 2 Carretera de les Fonts 101 51 202 0 0 0 0 0 0 

PAU 3 Poble Sec 9 5 19 0 0 0 0 0 0 

PAU 4 Castellet 1.502 751 3.004 0 0 0 0 156 1.761 

PAU 5 Les Casetes Oest 10 5 20 0 0 0 0 0 0 

PAU 6 Can Canals C i D 0 0 0 0 0 0 1.813 0 134 

PMU 1 Les Fonts Sud 68 34 136 5 5 0 0 2 68 

PMU 2 Can Llobateres 243 122 487 0 0 0 0 0 251 

PMU 3 Can Ponsic 214 107 428 0 0 0 0 164 482 

PMU 4 Avinguda Egara 65 33 130 0 0 0 0 0 37 

PMU 5 Les Casetes est 23 12 46 0 0 0 0 0 4 

PMU 6 Sotavia 105 53 210 0 0 0 0 0 48 

PMU 7 Los Rosales Nou 141 71 282 0 0 0 0 105 40 

PMU 10 Mas Duran oest 107 54 214 0 0 0 0 0 16 

PMU 11 Mas Duran sud 121 61 242 15 15 0 0 20 0 

PMU 12 Can Corbera 0 0 0 0 0 0 235 0 106 

PMU 13 Estació 48 24 96 40 40 40 0 0 111 

PMU 14 Can Canals Nord 0 0 0 388 388 0 0 0 0 

PMU 15 Can Canals Est 0 0 0 0 0 0 925 76 410 

Total   2.819 1.409 5.637 448 448 40 2.973 522 3.481 

 
D’altra banda, pel que fa a l’aparcament de vehicles i motocicletes, resulta necessari el 
compliment del Reial Decret 1053/2014 en relació a les dotacions mínimes de l’estructura per a 
la recàrrega de vehicles elèctrics en edificis o aparcaments de nova construcció i en vies 
públiques, o com a mínim deixar la seva preinstal·lació d’acord amb el que preveu el Reial 
Decret 1053/2014. 
 
En la disposició addicional primera s’estableixen les dotacions mínimes de l'estructura per a la 
recàrrega del vehicle elèctric en edificis o estacionaments de nova construcció i en vies 
públiques: 
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1. En edificis o estacionaments de nova construcció s’haurà d'incloure la instal·lació elèctrica 
específica per a la recàrrega dels vehicles elèctrics, executada d'acord amb el que estableix la 
referida (ITC) BT-52, “Instal·lacions amb fins especials. Infraestructura per a la recàrrega de 
vehicles elèctrics”, que s'aprova mitjançant el Reial Decret 1053/2014, amb les següents 
dotacions mínimes: 

a) En aparcaments o estacionaments col·lectius en edificis de règim de propietat 
horitzontal, s'haurà d'executar una conducció principal per zones comunitàries 
(mitjançant, tubs, canals, safates, etc.), de manera que es possibiliti la realització de 
derivacions fins a les estacions de recàrrega ubicada a les places d'aparcament, tal com 
es descriu en l'apartat 3.2 de la (ITC) BT-52, 

b) en aparcaments o estacionaments de flotes privades, cooperatives o d'empresa, o els 
d'oficines, per al seu propi personal o associats, o dipòsits municipals de vehicles, les 
instal·lacions necessàries per a subministrar a una estació de recàrrega per cada 40 
places i 

c) en aparcaments o estacionaments públics permanents, les instal·lacions necessàries 
per a subministrar a una estació de recàrrega per cada 40 places. 

 
2. A la via pública, s'han d'efectuar les instal·lacions necessàries per a donar subministrament a 
les estacions de recàrrega ubicades a les places destinades a vehicles elèctrics que estiguin 
previstes en el plans de mobilitat sostenible supramunicipals o municipals. 

6.4 RESERVES D’ESPAI PER A CÀRREGA I DESCÀRREGA 
 
El Decret 344/2006, de 19 de setembre, indica que convé preveure a les noves implantacions 
unes condicions mínimes consistents a delimitar zones del viari destinades a la distribució 
urbana de mercaderies, establir quins comerços han de disposar de molls de càrrega i 
descàrrega que els permetin fer aquestes operacions al seu interior, i establir un mínim de 
superfície comercial dedicada a magatzem amb la finalitat que les operacions de càrrega i 
descàrrega no es multipliquin. 
 
Article 6.3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre 
 
En el cas d'estudis d'avaluació de la mobilitat generada referents a plans urbanístics s'ha de tenir 
en compte que, per aconseguir una distribució àgil i ordenada de les mercaderies a l'interior dels 
nuclis urbans, aquests contemplin les següents reserves de places de 3 x 8 metres a la xarxa 
viària per a càrrega i descàrrega de mercaderies: 
 

a) Ús comercial: 1 plaça per cada 1.000 m2 de superfície de venda o 1 plaça per cada 8 
establiments. 
 
b) Ús d'oficines: 1 plaça per cada 2.000 m2 de sostre. 

 
S’estima una reserva de places d’aparcament per a activitat de càrrega i descàrrega per a l’ús 
comercial de 45 places i de 22 places per l’ús d’oficines. Els sector on aquesta reserva haurà de 
ser major amb diferència és a Can Canals Nord (86,7%). 
 
Així mateix, seguint els requeriments de l’article 6 del Decret, caldrà destinar una reserva del 
10% del sostre dels establiments comercials destinat a magatzem per tal d’evitar operacions de 
càrrega i descàrrega. 
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Taula 22: Reserva de places d’aparcament a la via pública per càrrega i descàrrega. 
Sectors Places CID comercial Places CID oficines Total % 

PAU 1 Les Fonts-Baix Riera 0 0 0 0,0% 

PAU 2 Carretera de les Fonts 0 0 0 0,0% 

PAU 3 Poble Sec 0 0 0 0,0% 

PAU 4 Castellet 0 0 0 0,0% 

PAU 5 Les Casetes Oest 0 0 0 0,0% 

PAU 6 Can Canals C i D 0 0 0 0,0% 

PMU 1 Les Fonts Sud 1 0 1 1,2% 

PMU 2 Can Llobateres 0 0 0 0,0% 

PMU 3 Can Ponsic 0 0 0 0,0% 

PMU 4 Avinguda Egara 0 0 0 0,0% 

PMU 5 Les Casetes est 0 0 0 0,0% 

PMU 6 Sotavia 0 0 0 0,0% 

PMU 7 Los Rosales Nou 0 0 0 0,0% 

PMU 10 Mas Duran oest 0 0 0 0,0% 

PMU 11 Mas Duran sud 1 1 2 3,3% 

PMU 12 Can Corbera 0 0 0 0,0% 

PMU 13 Estació 4 2 6 8,9% 

PMU 14 Can Canals Nord 39 19 58 86,7% 

PMU 15 Can Canals Est 0 0 0 0,0% 

Total   45 22 67 100% 
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77  IIMMPPAACCTTEE  DDEE  LLAA  MMOOBBIILLIITTAATT  GGEENNEERRAADDAA  SSOOBBRREE  LLEESS  DDIIVVEERRSSEESS  

XXAARRXXEESS  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTT  
 

7.1 XARXA VIÀRIA 
 
Per avaluar l’impacte de la nova mobilitat en cotxe sobre la xarxa viària es suma la nova 
mobilitat generada al trànsit actual i s’estima la nova intensitat horària punta aplicant el factor 
d’hora punta (en aquest cas el serà del 9% i s’extreu dels aforaments disponibles realitzats en el 
marc de l’Estudi d’ordenació del trànsit a Sant Quirze de l’any 2005). Un cop s’obté la intensitat 
horària màxima es determina el grau de saturació de la xarxa viària.  
 
Aplicant una ràtio d’1,2 persones/vehicle, resulta que amb el desenvolupament del conjunt dels 
sectors de planejament del POUM es generaran i atrauran diàriament 21.746 nous vehicles en 
ambdós sentits, dels quals 7.351 vehicles/dia seran urbans i 14.395 vehicles/dia seran 
interurbans. En hora punta suposen 1.955 vehicles/hora en ambdós sentits, 661 veh/hora 
urbans i 1.294 veh/hora interurbans. 
 
El sector que amb diferència generarà i atraurà l’increment de mobilitat en vehicle privat més 
elevat serà el PMU 14 – Can Canals Nord (597 veh/hora), i a més distància el PAU 4 – Castellet 
(329 veh/hora), el PMU 15 – Can Canals Est (227 veh/hora) i el PMU 13 – Estació (197 veh/hora).  
 
S’ha zonificat el municipi en els següents 5 àmbits i en els següents 6 punts d’accés des de la 
xarxa interurbana: 

Figura 35: Proposta de zonificació de treball 

 
 
Com s’observa en la imatge superior, tot i que fora del terme municipal de Sant Quirze, el POUM 
recull la connexió del carrer Albareda amb el carrer de l’Oreneta, al sud del PAU 6 (terme 
municipal de Sabadell). Aquesta connexió (Sabadell sud) permetrà absorbir una part dels fluxos 
interurbans d’entrada i sortida provinents del sud que actualment utilitzen l’accés sud de la C-58 
(sortida 12 de la C-58), distribuint-los entre aquests dos punts. 
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La taula inferior mostra la distribució dels sectors del POUM en funció de la zonificació a la que 
pertanyen: 
 

Taula 23: Sectors del POUM associats a cada zona 
Sectors   Extrem Nord Nucli El Castellet - Can Canals Extrem sud Les Fonts 

PAU 1 Les Fonts-Baix Riera         x 

PAU 2 Carretera de les Fonts         x 

PAU 3 Poble Sec     x     

PAU 4 Castellet     x     

PAU 5 Les Casetes Oest   x       

PAU 6 Can Canals C i D     x     

PMU 1 Les Fonts Sud         x 

PMU 2 Can Llobateres x         

PMU 3 Can Ponsic x         

PMU 4 Avinguda Egara x         

PMU 5 Les Casetes est   x       

PMU 6 Sotavia       x   

PMU 7 Los Rosales Nou     x     

PMU 10 Mas Duran oest   x       

PMU 11 Mas Duran sud   x       

PMU 12 Can Corbera         x 

PMU 13 Estació   x       

PMU 14 Can Canals Nord     x     

PMU 15 Can Canals Est     x     

 
La taula inferior mostra el nombre de vehicles interns i de connexió, generats i atrets per cada 
zona: 
 

Taula 24: Vehicles/hora punta en els dos sentits associats a cada zona 

 
Extrem Nord Nucli El Castellet - Can Canals Extrem sud Les Fonts Totals 

Urbans 107   75   447   1   32   661   

Interurbans 93   269   823   3   108   1.294   

Totals 199 343 1.270 3 140 1.955 

 
En base a aquesta zonificació s’han fet hipòtesis de distribució de l’increment de vehicles a tres 
nivells:  

- Distribució de la mobilitat de connexió per punts d’accés 
- Distribució de la mobilitat interna per eixos principals de la xarxa urbana 
- Distribució de la mobilitat de connexió per eixos principals de la xarxa urbana des dels 

punts d’accés. 
 
Aquestes hipòtesis s’han fet tenint en compte els itineraris més curts des de la xarxa bàsica 
interurbana i considerant els principals eixos de la xarxa viària urbana. 
 

Taula 25: Hipòtesi de distribució per punts d’accés 
Accés Extrem Nord Nucli El Castellet - Can Canals Extrem sud Les Fonts 

Nord 70% 0% 0% 0% 0% 

Centre 30% 80% 0% 0% 0% 

Sud 0% 0% 60% 0% 0% 

Sabadell sud 0% 0% 20% 100% 0% 

Sabadell C-1413a 0% 20% 20% 0% 0% 

BP-1503 0% 0% 0% 0% 100% 
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Taula 26: Hipòtesi de distribució de la mobilitat interna per eixos principals 
Eixos distribuïdors Extrem Nord Nucli El Castellet - Can Canals Extrem sud Les Fonts 

C-1413a (tram central) 0% 24% 0% 0% 50% 

Pg. Colomer 0% 0% 50% 50% 0% 

Camí del Mas 30% 60% 50% 50% 0% 

Ronda d'Arraona 50% 40% 15% 15% 0% 

C-1415a (variant) 0% 0% 50% 50% 0% 

Av. Can Pallars 100% 20% 10% 10% 0% 

Av. Egara 0% 20% 0% 0% 50% 

Av. Joaquim Rodrigo - Av. del Camp 50% 0% 0% 0% 0% 

 
Taula 27: Hipòtesi de distribució de la mobilitat de connexió per eixos principals 

Eixos distribuïdors Extrem Nord Nucli El Castellet - Can Canals Extrem sud Les Fonts 
Illa de Buda 0% 0% 20% 0% 0% 

Grípia - Pedres Blanques 28% 0% 0% 0% 0% 

C-1413a (tram central) 0% 20% 20% 0% 0% 

Pg. Colomer 0% 0% 0% 0% 0% 

Camí del Mas 0% 0% 0% 0% 0% 

Ronda d'Arraona 30% 0% 0% 0% 0% 

C-1415a (variant) 0% 0% 60% 0% 0% 

Av. Can Pallars 72% 0% 0% 0% 0% 

Av. Egara 42% 0% 0% 0% 0% 

Av. Joaquim Rodrigo - Av. del Camp 0% 0% 0% 0% 0% 

 
En base a aquesta distribució resulten els següents increments horaris de vehicles per als 
següents eixos que formen part de la xarxa principal urbana:  
 

Taula 28: Distribució de la mobilitat interna per eixos principals (vehicles/hora punta en els dos sentits) 

 
Extrem Nord Nucli El Castellet - Can Canals Extrem sud Les Fonts Totals (veh/hp 2s) 

C-1413a (tram central) 0   18   0   0   16   34 

Pg. Colomer 0   0   223   0   0   224 

Camí del Mas 32   45   223   0   0   300 

Ronda d'Arraona 53   30   67   0   0   150 

C-1415a (variant) 0   0   223   0   0   224 

Av. Can Pallars 107   15   45   0   0   166 

Av. Egara 0   15   0   0   16   31 

Av. Joaquim Rodrigo - Av. del Camp 53   0   0   0   0   53 

 
Taula 29: Distribució de la mobilitat de connexió per eixos principals (vehicles/hora punta en els dos sentits) 

 
Extrem Nord Nucli El Castellet - Can Canals Extrem sud Les Fonts Totals (veh/hp 2s) 

Illa de Buda 0   0   165   0   0   165 

Grípia - Pedres Blanques 26   0   0   0   0   26 

C-1413a (tram central) 0   54   165   0   0   218 

Pg. Colomer 0   0   0   0   0   0 

Camí del Mas 0   0   0   0   0   0 

Ronda d'Arraona 28   0   0   0   0   28 

C-1415a (variant) 0   0   494   0   0   494 

Av. Can Pallars 67   0   0   0   0   67 

Av. Egara 39   0   0   0   0   39 

Av. Joaquim Rodrigo - Av. del Camp 0   0   0   0   0   0 

 
Taula 30: Distribució de la mobilitat total per eixos principals (vehicles/hora punta en els dos sentits) 

 
Extrem Nord Nucli El Castellet - Can Canals Extrem sud Les Fonts Totals (veh/hp 2s) 

Illa de Buda 0   0   165   0   0   165 

Grípia - Pedres Blanques 26   0   0   0   0   26 

C-1413a (tram central) 0   72   165   0   16   252 

Pg. Colomer 0   0   223   0   0   224 

Camí del Mas 32   45   223   0   0   300 

Ronda d'Arraona 81   30   67   0   0   178 

C-1415a (variant) 0   0   717   0   0   717 

Av. Can Pallars 173   15   45   0   0   233 

Av. Egara 39   15   0   0   16   70 

Av. Joaquim Rodrigo - Av. del Camp 53   0   0   0   0   53 
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A continuació es suma l’increment de vehicles en hora punta a la intensitat de vehicles actual. 
De l’Estudi d’ordenació del trànsit a Sant Quirze de l’any 2005 s’extreu una aranya de trànsit, 
que s’ha actualitzat en base a la variació anual del -0,4% (veure capítol 3.1.3). 
 
La taula inferior mostra els vehicles/hora punta totals per a cada eix i l’excedent o dèficit de 
capacitat viària: 
 

Taula 31: Intensitats horàries actuals i futures i dèficit/excedent de capacitat 

 

Estimació 
IMD (any 

2018) 

Veh/hp 
(any 

2018) 
Carrils 

Capacitat 
teòrica 

(veh/hp) 

Increment 
veh/H 

Veh/hp 
totals 

Dèficit/excedent 
de capacitat 

Illa de Buda -       189       

Grípia - Pedres Blanques -       26       

Camí del Mas 5.934   519   1+1 1.500   300   820   55% 

Av. Can Pallars 4.469     1+1 1.500   233   233   16% 

Av. Egara 4.449   391   1+1 1.500   70   462   31% 

Av. Joaquim Rodrigo - Av. del Camp 5.800   521   1+1 1.500   53   575   38% 

 
La variant de la C-1413a permetrà alliberar trànsit d’un dels punts en el que actualment es 
donen més situacions de congestió, que és la Plaça de l’Estació, canalitzant el trànsit de pas per 
l’exterior del nucli urbà i a través dels sectors PAU 6 i PMU 15, fins a connectar amb l’enllaç sud 
de la C-58 a Sant Quirze del Vallès.  
 
Es disposa del model macroscòpic de trànsit elaborat en el marc Pla específic de mobilitat del 
Vallès (PEMV) que indica una reducció d’un 30% de la intensitat de vehicles del tram urbà de la 
C-1413a degut a la construcció de la variant, que captaria uns 3.000 veh/dia que actualment 
s’encaminen per l’interior de Sant Quirze (la diferència és efecte del transvasament modal i les 
actuacions de millora de la C-58). Aquests valors estan referits únicament a mobilitat de 
connexió.  
 
Amb la variant no es preveuen problemes de capacitat viària al tram urbà de la C-1413a. 
 
Aquesta variant connectarà a una nova rotonda a l’àmbit de Can Canals enllaçant amb la C-58. 
En aquest punt es preveu que conflueixi el trànsit de pas actual de la C-1413a amb el trànsit amb 
OD als sectors PMU14, PMU 15 i PAU6, que corresponen a 3 sectors amb una generació 
important de vehicles. Una part molt important d’aquests vehicles corresponen a 
desplaçaments de connexió que es preveu que utilitzin principalment la C-58 com a xarxa bàsica 
d’accés i sortida, de manera que no carregaran ni la variant de la C-1413a ni la xarxa viària 
urbana del municipi. Concretament, dels 717 veh/hp assignats a la variant de la C-1413a, 494 
veh/hp connectaran a la futura rotonda des de l’enllaç sud de la C-58 i es distribuiran a través 
dels diferents ramals. Així doncs, el volum de vehicles assignats a aquest tram de la C-1413a serà 
d’uns 225 veh/h. Sumant-hi els vehicles de trànsit de pas actuals que captarà del tram urbà 
(3.000 veh/d que corresponen a 270 veh/hp) no es preveuen tampoc en aquest cas problemes 
de capacitat.  
 

Taula 32: Intensitats horàries actuals i futures i dèficit/excedent de capacitat en la C-1413a 

 

Estimació 
IMD (any 

2018) 

Veh/hp 
(any 

2018) 
Carrils 

Capacitat 
teòrica 

(veh/hp) 

Increment 
veh/HP 
POUM 

Captació 
vehicles de 

pas  

Veh/hp 
totals 

Dèficit/excedent 
de capacitat 

C-1413a (tram urbà) 12.217   1.098   1+1 1.500   252     1.351   90% 

C-1415a (variant)     1+1 1.500   224   270   493   33% 

 
Pel que fa a la nova rotonda de Can Canals, s’ha estimat que aquesta absorbirà un total de 764 
veh/hp en els dos sentits, i per tant, 382 veh/hp considerant únicament un sentit. L’experiència 
mostra els següents valors de capacitat teòrica  que es prendran de referència per determinar si 
existeix un dèficit de capacitat viària: 

‐ 3.000 veh/hora poden entrar a una rotonda d’uns 55-60 metres de diàmetres exterior 
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‐ 2.000 veh/hora poden entrar a una rotonda d’uns 30 metres de diàmetres exterior 
 
Per tant, d’acord a aquests valors teòrics encara resta excedent de capacitat. 
 
Pel que fa a la xarxa viària interna, els carrers que poden tenir a priori un grau de satuació viària 
major són la Ronda d’Arraona i el Pg. Colomer. 
 
Es preveu, però, que la variant de la C-1413a també tingui incidència en la reducció de la 
intensitat de trànsit del Pg. Colomer, atès que actualment una part important del trànsit de pas 
de la C-1413a es canalitza a través d’aquest eix com a itinerari de connexió amb l’enllaç sud de la 
C-58. Per tant, si es considera que la meitat dels vehicles de pas de la C-1413a captats per la 
variant són vehicles que actualment s’encaminen a través del Pg. Colomer, la reducció de 
vehicles d’aquest carrer representaria 1.500 veh/dia i 135 veh/hora punta en els dos sentits.  
 
Així doncs, la intensitat horària futura estaria per sota de la capacitat màxima teòrica. 
 
Aquesta reducció previsiblement serà major atès que no estan considerats els desplaçaments 
urbans actuals que s’encaminen actualment a través de la plaça de l’estació i el Pg. Colomer cap 
a l’enllaç de la C-58 i que en un futur ho faran directament a través de la variant (per exemple, 
els desplaçaments interurbans amb OD el nucli del Castellet). 
 
Pel que fa a la Ronda d’Arraona, el model macroscòpic de trànsit també mostra pèrdues de 
trànsit de connexió en altres vies urbanes de Sant Quirze.  Com s’observa en la imatge inferior, 
la Ronda d’Arraona també reduirà la seva intensitat de vehicles a l’entorn del 3.000 veh/dia, 
millorant així la seva funcionalitat viària durant els períodes d’hora punta. 
 

Taula 33: Intensitats horàries actuals i futures i dèficit/excedent de capacitat en els eixos urbans principals amb 
més intensitat de vehicles 

 

Estimació 
IMD (any 

2018) 

Veh/hp 
(any 

2018) 
Carrils 

Capacitat 
teòrica 

(veh/hp) 

Increment 
veh/HP 
POUM 

Reducció 
de 

veh/HP 

Veh/hp 
totals 

Dèficit/excedent 
de capacitat 

Pg. Colomer 14.262   1.282   1+1 1.500   224   -135   1.371   91% 

Ronda d'Arraona (tram central) 14.166   1.274   1+1 1.500   178   -270   1.182   79% 
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Figura 36: Mapa de guanys i pèrdues de vehicles/dia interurbans en el marc del PEMV i degut a la variant de la    C-
1413a. Font: elaboració pròpia 

 
 
 

7.2 XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC 
 
La nova demanda en transport públic s’ha estimat en 3.760 viatgers/dia en els dos sentits, dels 
quals 410 són urbans i la resta (3.350) interurbans. Els desplaçaments interurbans es 
distribueixen per modes de la següent manera: 2.412 viatgers/dia corresponen a modes 
ferroviaris, i 938 viatgers/dia es realitzen en autobús (570 en serveis regulars i 369 a serveis 
discrecionals). 
 

Taula 34: Increment de mobilitat en transport públic i col·lectiu 

 
Bus (servei regular) Bus (servei discrecional) FGC 

Urbans 410     

Interurbans 570 369 2.412 

Totals 980 369 2.412 

 
Per restar al costat de la seguretat s’aplicarà un factor d’hora punta del 15%. 
 
L’increment de desplaçaments en autobús associats als sectors ubicats en el nucli del les Fonts 
(PAU1, PMU1 I PMU12) representen 8 viatges/hora punta en els dos sentits i es distribuiran 
entre les dues línies que hi donen servei (L10 i B8). Segons dades de demanda extretes del 
PMUS de Terrassa, la línia L10 és una de les de menor ocupació (inferior al 16% de mitjana) de 
manera que no es preveuen problemes de capacitat en el servei. 
 
Pel que fa a l’increment de desplaçaments en autobús associats a la resta dels sectors del 
POUM, que ascendeix a 139 viatgers/hora punta en els dos sentits, aquests s’hauran de 
distribuir entre les línies L12 i B9. La distribució es farà en funció de l’oferta en hora punta que 
és de 3 i 2 expedicions/hora, respectivament, considerant els dos sentits, per tant, representa 
un increment de 83 viatgers/hora punta per l’L12 i de 56 viatgers/hora punta per la B9. 
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Es disposa de la dada de demanda de la línia L12 de l’any 2015, que ascendia a 129.790 viatgers 
anuals i que representa una demanda diària de 464 viatgers dividint les validacions anuals per 
280 equivalents a la mitjana de dies laborables. Aplicant un factor de concentració horària del 
15% representen 70 viatges actuals en hora punta. 
 
Suposant una capacitat dels vehicles de 60 places i tenint de referència l’oferta en hora punta de 
la línia L12 (3 expedicions/hora en els dos sentits), resulten un total de 180 places/hora punta en 
els dos sentits.  
 
Es suma als 70 viatges actuals en hora punta l’increment de 83 viatges en hora punta associats al 
POUM de manera que resulta una demanda total de 153 viatgers/hora punta en els dos sentits, 
que representa una ocupació mitjana global del 85%. 
 
En el cas de la B9, malgrat que es desconeix la demanda actual de la línia, es conclou que 
únicament per ocupacions superiors al 46% es donaran problemes de capacitat. 
 

Taula 35: Oferta, demanda i ocupacions globals de les línies L12 i B9 

Línia Viatgers/any Viatgers/dia  
Viatgers/hp 

actuals 
Exp/hp 

2s 
Increment 

viatgers/hp 2s 
Viatgers 

totals/hp 2s 
Places/hp/2s 

% ocupació 
total 

L12 129.790 464 70 3 83 153 180 85% 

B9       2 56   120 46% (*) 

(*) Considerant únicament l’increment de mobilitat (no està comptabilitzada la demanda actual) 

 
Pel que fa al ferrocarril, en total s’han comptabilitzat 2.412 viatges/dia en els dos sentits en 
ferrocarril, que amb un factor d’hora punta del 15% representa una nova demanda de 362  
usuaris/hora per als dos sentits, que serà absorbida bàsicament per la línia S2 d’FGC.  
 
Tenint en compte l’oferta global ferroviària (12 expedicions/hora punta en els dos sentits) i 
considerant que els serveis d’FGC s’efectuen amb unitats 112 i 113 (amb una capacitat de 780 
places/unitat), l’oferta ferroviària en hora punta és 9.360 places/hora en els dos sentits. Per 
tant, l’increment representa un percentatge molt baix (3,9%) respecte l’oferta total, de manera 
que es preveu que pugui ser absorbit. 
 
Malgrat que la capacitat actual dels serveis de transport públic són suficients per absorbir la 
nova demanda en aquest mode, amb el desenvolupament dels nous sectors de planejament es 
crearan nous àmbits sense cobertura de transport públic; es tracta, però, d’àmbits dispersos 
(Can Llobateres i Sota via) sense una demanda potencial suficient que justifiqui la dotació d’un 
servei de transport públic regular. En altres casos, caldrà millorar la cobertura, sobretot en el 
sector del PAU 4. 
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88  XXAARRXXAA  DD’’IITTIINNEERRAARRIISS  
 

8.1 PARÀMETRES DE PLANIFICACIÓ GENERALS 
 
El Decret 344/2006 fa les següents recomanacions referents a les diferents xarxes de transport: 

Article 4 

Directrius per elaborar els estudis d'avaluació de la mobilitat generada referents a la planificació: 

4.1 En l’elaboració dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada s’han de tenir en compte els 
paràmetres següents:  

a) L’amplada mínima dels carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable amb la senyalització 
corresponent a zona 30, d’acord amb el que estableix el Reglament general de circulació, ha de 
ser de 10 metres. 

b) L’amplada mínima dels carrers planificats coma xarxa bàsica en sòl urbanitzable, així com 
dels trams de carretera definits com a trams urbans, ha de ser d'11 metres. 

c) L’amplada mínima dels carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable per on discorri un 
itinerari de la xarxa bàsica de bicicletes han de tenir una amplada addicional de 2 metres 
sempre i quan coincideixi amb la xarxa bàsica de vehicles. 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. 

4.2 En l'elaboració dels estudis es poden proposar, en base a condicionants geomètrics, pel 
conjunt d'un àmbit i en coherència amb els sectors continguts o amb base a les característiques 
de l'entorn, paràmetres diferents als fixats en l'apartat anterior, sempre que es justifiqui que es 
compleixen els objectius de sostenibilitat de la mobilitat i la normativa d'accessibilitat. 
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8.2 XARXA D’ITINERARIS PER AL VEHICLE PRIVAT  
 
 

8.2.1 CRITERIS DE DEFINICIÓ DE LA XARXA D’ITINERARIS  

Article 18 

Xarxa bàsica per a vehicles 

18.1 Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada han d'establir una xarxa d'itineraris per a 
vehicles, d'acord amb els criteris i requisits que s'estableixen en aquest article. 

18.2 La xarxa bàsica per a vehicles prevista en els estudis d'avaluació de la mobilitat generada 
ha d'assegurar la connectivitat amb els indrets on es generin el major nombre de 
desplaçaments i com a mínim els següents: 

a) Estacions de ferrocarril i d'autobusos interurbans i altres nodes de transport col·lectiu. 

b) Equipaments comunitaris com equipaments sanitaris, educatius, culturals i administratius. 

18.3 La xarxa bàsica per a vehicles ha de ser contínua i, si s'escau, ha de procurar assegurar la 
continuïtat dels itineraris amb la dels municipis veïns. 

 

8.2.2 PROPOSTA D’ITINERARIS  
 
El POUM preveu un conjunt d’actuacions a nivell viari que milloraran la funcionalitat i seguretat 
de la xarxa viària: 
 

‐ Variant de la C-1413a. El POUM recull el traçat del projecte de variant de la C-1413a a 
través de Can Canals i el Poble Sec; la variant permetrà canalitzar els vehicles de pas que 
actualment circulen per la plaça de l’Estació per l’exterior del nucli urbà. 
 

‐ Nova rotonda a Can Canals, en l’enllaç de connexió amb la C-58. Aquesta rotonda 
suposa una millora en l’ordenació viària d’aquest enllaç que facilitarà la comprensió dels 
moviments als conductors i la seguretat viària de la intersecció. Resulta especialment 
important, més tenint en compte que per aquest punt es canalitzarà bona part del 
trànsit de pas de la C-1413a que actualment circula per l’interior del nucli urbà. 
 

‐ Millora de la intersecció del Pg. Can Barba amb la C-1413a. El POUM preveu una nova 
rotonda en aquest punt que elimini els girs a esquerra i millori la seguretat viària en 
aquest punt. 
 

‐ Connexió de la variant C-1413a amb la vialitat interna del sector PMU 15 Can Canals Est. 
Aquesta connexió permetrà reduir el trànsit que entra a la futura rotonda de Can Canals 
Nord, i per tant, millorant la seva funcionalitat. 
 

‐ Amb l’execució de la variant de la C-1413a es crearà una intersecció en T entre aquesta i 
la C-1413a actual (entre els sectors PAU 4 i PMU7), eixos que conformen la xarxa 
estructurant del municipi. Es crearà un punt potencialment insegur de manera que 
resulta recomanable la seva semaforització. 
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‐ El POUM preveu una nova connexió entre el nucli del Castellet i la C-1413a amb la 
prolongació del carrer dels Castanyers. Aquesta connexió permetrà una millor 
distribució del trànsit entre la xarxa interurbana i la xarxa urbana estructurant 
(actualment l’únic punt de connexió es realitza a través del Pg. Can Barba). 
 

 
Tot i que fora del terme municipal de Sant Quirze, el POUM recull la connexió del carrer 
Albareda amb el carrer de l’Oreneta, al sud del PAU 6 (terme municipal de Sabadell). Aquesta 
connexió (Sabadell sud) permetrà absorbir una part dels fluxos interurbans d’entrada i sortida 
provinents del sud que actualment utilitzen l’accés sud de la C-58 (sortida 12 de la C-58), 
distribuint-los entre aquests dos punts. 
 
El conjunt dels nous sectors planificats queden connectats a la xarxa viaria actual, de manera 
que la xarxa viària proposada pel POUM dóna resposta als nous desenvolupaments. 
 
D’altra banda, es proposa regular mitjançant diferents tipologies de carrers (principalment, 
carrer de zona 30 i de prioritat invertida) la xarxa viària que queda delimitada per l’Av. Camí del 
Mas, la Ronda d’Arraona, l’Av. Antoni Gaudí i la C-1413a, creant així un nucli urbà de trànsit 
pacificat. 
 
 

8.3 XARXA D’ITINERARIS DE VIANANTS 
 

8.3.1 CRITERIS DE DEFINICIÓ DE LA XARXA DE VIANANTS 
 
L’Article 15 del Decret 344/1006 per a l’elaboració dels estudis d’avaluació de mobilitat 
generada estableix els criteris i requisits que ha de complir la xarxa d’itineraris principals per a 
vianants, la qual s’ha de donar prioritat sobre la resta de modes de transport: 
 
15.1 Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada han d'establir una xarxa d'itineraris 
principals per a vianants, d'acord amb els criteris i requisits que s'estableixen en aquest article. 
Als efectes d'aquest Decret, s'entén per vianant la persona que es desplaça a peu o amb cadira 
de rodes amb o sense motor. 

15.2 La xarxa d'itineraris principals per a vianants, a la qual s'ha de donar prioritat sobre la resta 
de modes de transport, ha d'assegurar la connectivitat amb els indrets on es generi un nombre 
important de desplaçaments a peu o amb mitjans auxiliars i com a mínim els següents: 

a) Estacions de ferrocarril i d'autobusos interurbans i altres nodes de transport 
col·lectiu. 

b) Equipaments comunitaris, com equipaments sanitaris, educatius, culturals i 
administratius. 

c) Mercats, zones i centres comercials. 

d) Instal·lacions recreatives i esportives. 

e) Espais lliures amb una forta freqüentació, com zones verdes, parcs urbans, franja 
costanera i vores de rius. 

f) Àrees d'activitat laboral, com polígons industrials, parcs tecnològics, etc. 
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15.3 La xarxa d'itineraris principals per a vianants s'ha de definir en base a criteris que 
permetin evitar els accidents de trànsit. A aquests efectes: 

a) Es consideren els carrers d'ús exclusiu per a vianants, els carrers de convivència i els 
carrers de zona 30, en aquest ordre, com a més idonis per establir els itineraris per a les 
persones vianants. 

b) Els eixos en planta d'aquests itineraris han de tenir un traçat el més directe i natural 
possible i, en conseqüència, tant la reordenació de les cruïlles com la seva concepció han 
de tenir en compte aquest criteri. 

c) En rambles i passejos centrals destinats a la circulació de les persones vianants, s'han 
d'evitar els canvis de trajectòria deguts a la manca de passos de vianants alineats amb 
l'eix principal de la circulació de les persones vianants. 

15.4 Els itineraris principals per a vianants han de ser continus, formant una xarxa que, de 
manera complementària amb la resta de voreres, doni una total accessibilitat al municipi per a 
les persones vianants. Si s'escau, aquesta xarxa s'ha de coordinar amb la dels municipis veïns. 

15.5 Els itineraris principals per a vianants han d'estar coordinats amb els itineraris per a 
transport públic i col·lectiu. 

15.6 Els itineraris principals per a vianants fora de població s'han de segregar i protegir 
adequadament quan transcorrin pel costat de la xarxa viària.  

15.7 Tots els itineraris per vianants seran adaptats d'acord amb les normes d'accessibilitat 
urbanística previstes al Codi d'accessibilitat. 

 

8.3.2 PROPOSTA D’ITINERARIS  
 
A partir d’aquests criteris, doncs, s’haurà d’establir la xarxa de vianants de manera que es 
connectin tots els nous sectors de desenvolupament a les zones residencials i de generació i 
atracció de viatges existents (equipaments, polígons industrials i parades d’autobús). Els 
itineraris han d’ésser continus amb la xarxa existent de vianants. 
 
En aquest sentit es proposen els següents itineraris principal de vianants: 
 
 
Itineraris transversals (est-oest): 
- Carrer de la Segarra – carrer Caus – carrer Pedres Blanques – carrer de la Font de la Riba / 

carrer de la Grípia –carrer de Ponent - carrer de Llevant. 
- Ronda d’Arraona 
- Carrer d’Enric Morera 
- Carrer Leonci Quera i Tisner – Av. Vallès – carrer de les Guilleries 
- Carrer dels Castanyers – carrer de Llaurador – carrer de Sant Isidre 
- Carrer del Prat 
- Av. de la Via Augusta 
- Pg. de la Riera – carrer de l’Església – carrer Sant Quirze (Les Fonts) 
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Itineraris longitudinals (nord-sud): 
- Av. Égara – carrer Pintor Vila Puig 
- Carrer del Penedès - carrer Garrotxa – carrer Priorat - Av. Camí del Mas – Pg. del Colomer – 

Camí antic de Sant Cugat 
- Carrer del Bages  
- Av. Pau Casals  
- Carrer Vallcorba 
- Av. Antoni Gaudí  
- Av. Països Catalans – passera FGC – itinerari intern sector PMU 14 – carrer del Nord – 

itinerari intern sector PMU 15 
- Passeig de la Bòbila – carrer de Menorca – carrer de l’Oreneta (els dos darrers formen part 

de la via verda de Sant Quirze). 
- Av. Can Pallars – Av. del Vallès – Ptge. Dalí  
- Carrer Avets – Pg. Can Barba – carrer del Pont  
- Carrer Joaquim Rodrigo – Av. del Camp – camí antic de Rubí 
- Tram urbà BP-1503 (Les Fonts) 
- Pg. Central de les Fonts (Les Fonts) 
 

Figura 37: Proposta d’itineraris principal de vianants  

 
Els camins que transcorren a través del Parc dels Torrents també conformen la xarxa principal de 
vianants, connectant els barris de Can Llobateres, Sant Quirze Jardí, Vallès Parc i el Castellet.  
 
A nivell interurbà resulta especialment important garantir la connectivitat a través d’un itinerari 
segregat pels desplaçaments a peu. Actualment aquesta connexió s’efectua a través de la Ronda 
d’Arraona a través de la vorera de la banda sud del pont. Tanmateix, l’itinerari és millorable atès 
que presenta dèficits d’il·luminació i un itinerari de vianants amb una amplada insuficient que 
no compleix la normativa d’accessibilitat vigent. Per tant, caldria reforçar la seguretat d’aquest 
itinerari de connexió. 
 
D’altra banda, amb l’execució de la variant de la C-1413a, la mobilitat de connexió amb Sabadell 
en vehicle privat s’efectuarà a través de la Rambla d’Iberia, alliberant trànsit de la C-1413a i del 



 
EAMG del POUM de Sant Quirze del Vallès 

 

 

50 

carrer Croàcia. Es proposa per tant crear un itinerari segregat pels vianants que connecti la plaça 
de l’Estació de Sant Quirze amb la plaça del Mil·lenari de Sabadell, i així donar continuïtat a la 
trama viària urbana d’ambdós municipis. 
 
Amb tot, tots els nous sectors queden connectats a la xarxa de carrers existents; en alguns 
casos, com per exemple en la zona d’activitat econòmica del sud (Poble Sec, Can Canals, Sota 
Via), caldrà prendre les mesures necessàries per connectar-la degudament amb el centre urbà i 
amb seguretat per accedir-hi a peu. 
 
En aquest sentit, caldrà garantir al menys un itinerari segregat pel desplaçaments a peu a una de 
les bandes amb una amplada mínima d’1,8 metres útils tal i com marca la normativa vigent i 
localitzant els passos de vianants necessaris.  
 
D’altra banda, el viari intern dels sectors haurà de complir amb les amplades mínimes 
recomanades als paràmetres de planificació general que s’apunten a l’apartat 0, tant de 
seccions com de voreres per garantir la seguretat dels vianants. Aquells que comparteixin traçat 
amb l’itinerari de bicicletes hauran de comptar, com a mínim, amb una amplada addicional de 2 
m pel carril bicicleta, en vorera o en calçada en funció del trànsit de vehicles. 
 
Així mateix, amb la construcció de la variant de la C-1413a, el tram urbà passarà a tenir un 
tractament de carrer urbà, de manera que caldrà construir voreres a les dues bandes amb 
amplades útils mínimes d’1,8 metres i localitzar els passos de vianants necessaris, facilitant així 
la connectivitat a peu del nucli del Castellet amb el centre urbà i l’estació d’FGC. 
 
Finalment, es proposa crear un nucli urbà de trànsit pacificat, limitant les velocitats de circulació 
dels vehicles i dotant de prioritat els modes no motoritzats. En aquest sentit, a banda de regular-
los establint la senyalització corresponent, es recomana també actuar en la distribució de l’espai 
públic, dotant de més espai als vianants en detriment de l’espai del vehicle privat. D’aquesta 
manera es pretén fomentar la mobilitat interna a peu i en bicicleta en aquest àmbit i també de 
connexió amb els barris del voltant.  
 
 

8.3.3 ALTRES RECOMANACIONS 
 
A continuació es relacionen altres paràmetres a tenir en compte a l’hora de definir itineraris de 
vianants: 
 

- Els carrers nous haurien de reservar un mínim de 2,5 m per vianant a cada costat. 
- Per facilitar el creuament dels vials nous proposats el POUM per part dels vianants es 

proposa pintar passos per vianants distants 100 metres un de l’altre, que és la distància 
recomanada.  

- L’amplada mínima dels passos de vianants ha d’estar compresa entre 2 i 4 metres, en 
funció de la velocitat dels vehicles, si és superior a 50 km/h o no. La velocitat màxima 
permesa serà de 50 km/h i per tant serà suficient una amplada de 3 metres. La llargada 
màxima que els vianants poden superar amb plena seguretat és de 10 metres.  

- Pas de vianants als quatre costats d’una cruïlla. 
- Rampes i rebaixos de les voreres a tots els passos de vianants que es mantinguin a nivell 

de calçada, tal i com estableix el “Codi d’Accessibilitat de la Generalitat de Catalunya de 
supressió de barreres arquitectòniques" i l’Ordre VIV/561/2010, per millorar 
l’accessibilitat de les persones de mobilitat reduïda 

- Als passos de vianants amb carril bici s’hi afegiran agregats durs i blancs per augmentar 
la resistència al lliscament. 
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En les vies locals que formin part d’un itinerari de vianants es fan les següents propostes:  
- Limitar la velocitat a 30 Km/h. 
- Aparcament en zig-zag (desviació de l’eix de la trajectòria) per fer complir la velocitat 

màxima. 
- Localització de l’estacionament al costat contrari al d’entrada dels vehicles que venen 

pel carrer perpendicular, permetent d’aquesta forma una major visibilitat a la cruïlla. 
- Voreres amb “orella” en la banda del cordó d’estacionament, per tal de millorar la 

visibilitat del vianants en relació als vehicles que s’aproximen (per tal de millorar la 
visibilitat als passos de vianants es recomana aquesta mesura en lloc de la prohibició de 
l’estacionament en els 10 m anterior al pas ja que es podrien donar casos 
d’estacionaments indeguts que afectarien a la visibilitat del vianant) 

 
Figura 38: Proposta de localització de l’aparcament en zig-zag 

 

 

Figura 39: Millora en la visualització a les cruïlles (Font: DPTOP) 
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8.4 XARXA D’ITINERARIS PER A BICICLETES  
 

8.4.1 CRITERIS DE DEFINICIÓ DE LA XARXA D’ITINERARIS  
 
La definició dels itineraris per bicicleta hauran de contemplar, segons el Decret 344/2006, el 
següent: 

Article 17 

Xarxa d'itineraris per a bicicletes 

17.1 Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada han d'establir una xarxa d'itineraris per a 
bicicletes, d'acord amb els criteris i requisits que s'estableixen en aquest article. 

17.2 La xarxa d'itineraris per a bicicletes han d'assegurar la connectivitat amb els indrets on es 
generin el major nombre de desplaçaments i, com a mínim, amb els assenyalats a l'article 15.2. 

17.3 Els itineraris per a bicicletes han de ser continus, formant una xarxa i preferentment hauran 
de discórrer per vies ciclistes segregades o carrils-bici protegits.  

17.4 La xarxa d'itineraris per a bicicletes s'ha de preveure connectada amb la xarxa de bicicletes 
de la resta del municipi i, si s'escau, amb la dels municipis veïns i s'ha de coordinar amb la xarxa 
d'itineraris per a transport públic i col·lectiu. 

17.5 Els itineraris per a bicicletes no es poden fer passar per carreteres de doble calçada ni per 
carreteres de calçada única amb una intensitat mitjana diària superior a 3.000 vehicles, llevat 
que es segreguin de la via mitjançant mecanismes adequats de protecció. 

17.6 Es poden preveure itineraris de bicicletes per carrers de zona 30 en cohabitació amb la resta 
dels vehicles. 

 

8.4.2 PROPOSTA DE XARXA D’ITINERARIS  
 
Existeixen diverses raons per potenciar la mobilitat en bicicleta en el municipi de Sant Quirze del 
Vallès:  
 
- La bicicleta pot substituir còmodament el vehicle privat per a distàncies inferiors als 8 km. 

En aquestes distàncies, la bicicleta és més ràpida que el cotxe, si es calcula el temps de porta 
a porta. 

- La bicicleta és un mitjà compacte, relativament ràpid (la velocitat mitjana en zona urbana és 
de 15-25 km/h), accessible, flexible, sa i ecològic.  

- Amb bicicleta es pot assolir sense gaire esforç una velocitat d’uns 20 km/h, la qual permet 
moure’s pel municipi amb rapidesa, ja que tampoc no s’han de suportar les congestions 
habituals associades a altres mitjans de transport. Així, en uns 10 minuts es recorren 
aproximadament 3,2 km. 

 
Atès que la distància mitjana dels desplaçaments urbans no supera els 5 km la bicicleta és un 
mode suficientment atractiu per anar entre dos punts qualsevol del nucli de Sant Quirze del 
Vallès (amb excepció de la connexió amb Les Fonts).  
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La irrupció de la bicicleta elèctrica així com la d’altres ginys de mobilitat personal representa un 
impuls per a l’ús de modes alternatius al vehicle privat, alhora que permet superar les dificultats 
orogràfiques del municipi. 
 
Es defineix una xarxa d’itineraris ciclables per poder facilitar la mobilitat en bicicleta a Sant 
Quirze del Vallés i poder garantir l’accés als nous sectors previstos en el POUM. En aquest sentit, 
s’identifiquen els següents itineraris: 
 
Itineraris longitudinals (nord-sud): 
- Av. Égara 
- Carrer del Penedès - carrer Garrotxa – carrer Priorat - Av. Camí del Mas – C-1413a (tram 

urbà) 
- Pg. del Colomer 
- Av. Països Catalans – passera FGC – itinerari intern sector PMU 14  
- Passeig de la Bòbila – carrer de Menorca – carrer de l’Oreneta (els dos darrers formen part 

de la via verda de Sant Quirze). 
- Vial paral·lel al torrent de la Betzuca per la banda nord que transcorre a través del sector 

PMU 15 i connecta amb el Pg de la Bòbila. 
- Carrer Font de la Riba - Av. Can Pallars – Av. del Vallès – Ptge. Dalí  
- Av. del Camp – camí antic de Rubí – carrer del Pont  
- Carrer de l’Estació a les Fonts (forma part de l’Anella verda de Terrassa) 
 
Itineraris transversals (est-oest): 
- Ronda d’Arraona 
- Carrer Leonci Quera i Tisner 
- Carrer dels Castanyers – carrer de Llaurador 
- Av. de la Via Augusta - camí antic de Rubí 
- Carrer Illa de Buda – pas inferior sota la C-58 – carrer Ramon Turró i Darder 

 
D’altra banda, a través de la xarxa de camins rurals es faran extensibles aquests itineraris 
ciclables en l’àmbit interurbà.  
 
Complementàriament, el POUM preveu ordenar el Parc dels Torrents a través d’un PEU, de 
manera que a través de l’eix del torrent de la Betzuca es crearà un eix longitudinal que 
connectarà els barris de Can Llobateres, Sant Quirze Jardí, Vallès Parc, el Castellet i Can Canals. 
 
Cal remarcar, però, la importància en l’àmbit interurbà de la connexió ciclable amb Sabadell a 
través de la Ronda d’Arraona, on es localitzen els dos únics trams de carril bici del municipi. Es 
tracta d’una connexió amb molt de potencial atès que Sabadell és, amb diferència, el principal 
municipi de connexió amb Sant Quirze. 
 
D’altra banda, amb l’execució de la variant de la C-1413a, la mobilitat de connexió amb Sabadell 
en vehicle privat s’efectuarà a través de la Rambla d’Iberia, alliberant trànsit de la C-1413a i del 
carrer Croàcia. Es proposa per tant crear un itinerari segregat per a bicicletes que connecti la 
plaça de l’Estació de Sant Quirze amb la plaça del Mil·lenari de Sabadell. 
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Figura 40:Proposta de la xarxa d’itineraris ciclables  

 
 
Dins del nucli urbà, la bicicleta compartirà l’espai amb els vehicles motoritzats atès que es 
proposa la pacificació de la xarxa viària, ja sigui com a carrers de zona 30 o carrers de prioritat 
invertida.  
 
En la resta de la xarxa secundària del municipi no es preveuen intensitats de vehicles molt 
elevades fet que permet també en aquest cas compartir calçada amb el vehicle privat sempre 
que les velocitats siguin reduïdes (30 Km/h). 
 
Per tal de reforçar la seguretat dels desplaçaments de bicicletes en els carrer de zona 30 es 
recomana donar més visibilitat a la bicicleta a través de la senyalització horitzontal al llarg de 
l’itinerari. Es mostren a mode d’exemple els següents casos pràctics: 
 

Figura 41: Exemples de senyalització horitzontal d’itinerari de bicicletes compartits amb el vehicle motoritzat. 
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8.5 XARXA D’ITINERARIS PER A TRANSPORT PÚBLIC I COL·LECTIU DE SUPERFÍCIE  
 

8.5.1 CRITERIS DE DEFINICIÓ DE LA XARXA D’ITINERARIS  
 
En relació a la xarxa d’itineraris per a transport públic i col·lectiu de superfície, l’article 16 del 
Decret 344/1006, de 19 de setembre de 2006, per a l’elaboració dels estudis d’avaluació de 
mobilitat generada, indica que: 

Article 16 

Xarxa d'itineraris per a transport públic i col·lectiu de superfície 

16.1 Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada han d'establir una xarxa d'itineraris per a 
transport públic i col·lectiu de superfície, d'acord amb els criteris i requisits que s'estableixen en 
aquest article. 

16.2 La xarxa d'itineraris per a transport col·lectiu de superfície, urbà i interurbà, s'ha de definir 
tenint en compte les línies d'autobús, de tramvies i d'altres sistemes de transport col·lectiu, 
existents i previstos en el moment de redacció del pla urbanístic. La xarxa també ha d'incorporar 
la previsió de carrils bus, la implantació de noves línies, el perllongament o el canvi de traçat de 
les existents. 

16.3 Aquests itineraris han d'assegurar la connectivitat amb els indrets on es generi un nombre 
de desplaçaments molt elevat i, com a mínim, amb els assenyalats a l'article 15.2 i s'han de 
connectar amb la xarxa per a transport públic i col·lectiu de la resta del municipi i, si s'escau, dels 
municipis veïns. 

16.4 En la xarxa d'itineraris per a transport públic i col·lectiu, les parades de les línies 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. 

16.5 L'espai destinat a parades per al transport col·lectiu i/o parades de taxi s'ha de configurar 
de manera que es respecti l'espai destinat als itineraris per a vianants i per a bicicletes i que es 
garanteixi la seguretat de les persones vianants i dels i de les ciclistes. 

16.6 En carrers amb molt trànsit de vehicles que puguin dificultar la circulació del transport 
col·lectiu, s'han de preveure carrils bus-taxi a partir de 20 circulacions d'autobusos en l'hora 
punta o 120 circulacions diàries. En qualsevol cas, per freqüències inferiors, es farà l'estudi 
particular sobre la conveniència de la seva implantació. 

 

8.5.2 PROPOSTA DE XARXA 
 
Amb el desenvolupament dels nous sectors de planejament es crearan nous àmbits sense 
cobertura de transport públic; es tracta, però, d’àmbits dispersos (Can Llobateres i Sota Via) 
sense una demanda potencial suficient que justifiqui la dotació d’un servei de transport públic 
regular. En altres casos, caldrà millorar la cobertura, sobretot en el sector del PAU 4. 
 
En aquest sentit, es proposa crear una nova parada per sentit a la línia B9 en la C-1413a per tal 
de millorar l’accessibilitat al sector PAU 4  Castellet. Complementàriament es proposa també 
una nova parada per sentit d’aquesta línia entre els sectors PAU 4 i PMU 7 (també a la C-1413a) 
que, malgrat que estan coberts territorialment per l’oferta actual, permetria millorar la connexió 
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entre aquests àmbits i el nucli del municipi, així com amb la zona d’activitat econòmica de Can 
Canals. 
 
D’altra banda, i atès el volum significatiu de nova demanda de viatgers associats a serveis 
d’autobús discrecionals, caldrà garantir que en el desenvolupament dels nous sectors d’activitat 
econòmica es posin en marxa sistemes de transport privat d’empresa per tal de garantir l’accés 
dels treballadors i treballadores amb modes alternatius al vehicle privat, tot garantint els 
principis de mobilitat democràtica. 
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99  FFIINNAANNÇÇAAMMEENNTT  
 
 

9.1 TRANSPORT URBÀ 
 
Article 19.2 
 
L’estudi d’avaluació de la mobilitat generada també ha d’incorporar l’obligació de les persones 
propietàries de participar en els costos d’implantació de l'increment de serveis de transport 
públic mitjançant l’actualització a 10 anys del dèficit d’explotació del servei de transport públic 
de superfície en proporció a l'increment del nombre de línies o perllongament de les existents, 
amb els paràmetres de càlcul indicats a l’annex 4 d’aquest Decret 344/2006, de 19 de setembre. 
Les administracions han de vetllar perquè aquest finançament es destini a les administracions 
competents en matèria de transport segons l’àmbit territorial. 
 
Annex 4 
 
D’acord amb el Decret 344/2006, de 19 de setembre, el càlcul del dèficit anual del transport 
públic de superfície es fa d’acord amb la següent fórmula: 
 

D = 365 · r · p · 0,7 
 
Essent: 
 
D = dèficit d’explotació del transport públic de superfície 
r = increment dels km totals de recorregut diàriament establint 6 circulacions mínimes 
per parada 
p = preu unitari del km recorregut 

 
Les actuacions proposades a nivell de transport públic no impliquen un increment del dèficit 
d’explotació del servei; tanmateix, caldrà ubicar la senyalització i infraestructura específica de 
parada pels 4 nous punts proposats (2 nous punts en ambdós sentits). El preu unitari per la 
instal·lació de marquesina, garantint l'accessibilitat, inclòs la informació s’estima en 8.000 €/ut 
(IVA inclòs). 
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1100  IINNDDIICCAADDOORRSS  DDEE  GGÈÈNNEERREE  
 
A partir del Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona s’extreu les 
següents dades de mobilitat per gènere pel conjunt de l’àmbit. 
 
La variable gènere provoca notables diferències en el comportament respecte de la mobilitat.  
 
Per una banda, les dones presenten una major mobilitat per motius personals que els homes, els 
quals es desplacen per motius ocupacionals. Aquest fet ve determinat per les diferències de 
gènere en la població ocupada, així com per la major càrrega familiar i de la llar de les dones 
respecte als homes.  
 

Figura 42: Motiu de desplaçament en funció del gènere, 2012. Font: pdM RMB extret de l’EMF 2012 

 
 
D’altra banda, el mode de transport utilitzat varia notablement en funció del gènere dels 
usuaris. D’aquesta manera, l’ús dels modes sostenibles (transport col·lectiu i modes no 
motoritzats) és superior entre el gènere femení, mentre que els homes majoritàriament utilitzen 
el transport privat.  
 
Les dones declaren fer un major ús dels modes de transport més sostenibles: modes no 
motoritzats i transport públic. En canvi, quan utilitzen el vehicle privat majoritàriament ho fan 
com acompanyant. 
 

Figura 43: Distribució modal segons el gènere, 2012. Font: pdM RMB extret de l’EMF 2012 
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1111  IINNCCIIDDÈÈNNCCIIAA  DDEE  LLAA  MMOOBBIILLIITTAATT  GGEENNEERRAADDAA  SSOOBBRREE  LLAA  

CCOONNTTAAMMIINNAACCIIÓÓ  AATTMMOOSSFFÈÈRRIICCAA    
 
La quarta disposició addicional del Decret 344/2006 indica que els estudis d'avaluació de la 
mobilitat generada de planejament urbanístic o d’implantacions singulars de municipis declarats 
pel govern com a Zona de Protecció Especial de l’ambient atmosfèric, han d'incorporar les dades 
necessàries per avaluar la incidència de la mobilitat sobre la contaminació atmosfèrica. 
 
La caracterització de les emissions dels vehicles es fa a partir de les intensitats mitjanes de 
trànsit (IMD) i aplicant uns factors d’emissió per quilòmetre recorregut.  
 
Per calcular el consum de combustible i les emissions derivats de la nova mobilitat en vehicle 
privat es tipifiquen alguns dels paràmetres que intervenen al càlcul: 
 
‐ Es considerarà una longitud mitjana de recorregut (km) en vehicle privat de 3 km donades 

les dimensions de la zona urbana de Sant Quirze (només es consideren les emissions emeses 
dins del terme municipal i, per tant, la mitjana de desplaçament només fa referència al seu 
recorregut dins del municipi). 

‐ S’ha considerat que un 70% del recorregut mitjà dels vehicles es realitza en vies urbanes on 
la velocitat mitjana és inferior als 50 Km/h i el 30% restant es fa a través de la xarxa bàsica 
d’accés, on s’ha considerat una velocitat mitjana que es situa en els 100 Km/h. 

‐ S’apliquen les següents corbes de factors d’emissió pel parc circulant de l’AMB l’any 2016 
(malgrat que Sant Quirze no forma part de l’AMB, es tracta de les corbes disponibles més 
actualitzades). 

 
Corbes de factors d’emissió. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Cerdà 
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La quantificació de l’impacte de la nova mobilitat generada pel desenvolupament del POUM es 
realitzarà en termes anuals, considerant un factor de 280 per passar de demanda en dia feiner a 
demanda anual. 
 
L’increment de mobilitat en vehicle lleuger representa un increment total de 18.266.416 veh-
km/any dins el terme municipal de Sant Quirze del Vallès, dels quals 12.786.491 veh-Km tindran 
lloc en vies urbanes i 5.479.925 veh-Km en vies interurbanes. 
 
Els resultats es mostren en la taula inferior. 
 

Taula 36: Consums i emissions de CO2 i contaminants atmosfèrics associats a la nova mobilitat en termes anuals 

Consum 878 Tn combustible/any 

CO2 2.634 Tn CO2/any 

Nox 6,12 Tn Nox/any 

PM 0,61 Tn PM/any 

 



 
EAMG del POUM de Sant Quirze del Vallès 

 

 

61 

1122  AAVVAALLUUAACCIIÓÓ  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLEESS  PPRROOPPOOSSTTEESS  
 
En definitiva, les solucions proposades en el present estudi d’avaluació de la mobilitat generada 
per al desenvolupament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de sant Quirze del Vallès 
contribueixen a una mobilitat més sostenible, i són coherents amb les principals directrius 
marcades per el nou marc establert per la recentment aprovada Llei de Mobilitat, com són: 
 
Directriu de mobilitat 1: 1.8 Assegurar la connexió a peu i amb bicicleta en condicions de 
màxima seguretat des de les parades de transport públic fins l’origen o la destinació del 
desplaçament. 
 
Directriu de mobilitat 5. Assegurar l’accessibilitat als centres de treball i estudi i evitar l’exclusió 
social en la incorporació al món laboral i acadèmic 5.4.Facilitar l’accessibilitat als centres de 
treball i estudi a peu i en bicicleta. 5.5. Promoure i incentivar l’ús de mitjans no motoritzats en 
aquells centres propers als nuclis urbans. 
 
Directriu de mobilitat 11: Racionalitzar l’ús del vehicle privat en els desplaçaments urbans i 
metropolitans. 11.3. Ordenar i reorganitzar la xarxa viària i moderar la circulació establint 
diferents tipologies de carrers. 
 
Directriu de mobilitat 13: Promoure l’ús dels desplaçaments per mitjans no mecànics 
augmentant la seguretat i la comoditat dels vianants i ciclistes. 13.1 Fomentar la creació d’una 
xarxa d’itineraris atractiva i segura per a vianants. 13.2.Condicionar una xarxa urbana d’itineraris 
per a bicicletes. 13.6. Establir carrers de convivència i zones 30 i altres mesures de moderació 
del trànsit. 13.9 Promoure els aparcaments segurs per a bicicletes, particularment a les parades 
de transport públic, centres de treball, centres comercials i escoles. 13.12. Millorar la seguretat 
viària de la bicicleta. 
 
Directriu de mobilitat 23: Introduir l’accessibilitat en transport públic, a peu i en bicicleta, en el 
procés de planificació dels nous desenvolupaments urbanístics i en els àmbits urbans 
consolidats. 
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1133  SSÍÍNNTTEESSII  II  CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS  
 
Justificació de l’estudi 
 
La Llei de mobilitat, de juny de 2003, té com a objectius bàsics integrar les polítiques de 
desenvolupament urbà i econòmic amb les de mobilitat, i condiciona l’urbanisme futur a la 
mobilitat determinant un conjunt d’instruments de planificació de la mobilitat; concretament, 
els plans d’ordenació municipal o instruments equivalents han d’incloure un estudi d’avaluació 
de la mobilitat generada per a ésser aprovats. 
 
El Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada estableix que aquests estudis són una eina per determinar de l’aplicació de ràtios la 
mobilitat generada pels futurs desenvolupaments i serviran per establir les xarxes de vianants, 
bicicletes i transport col·lectiu. 
 
En conseqüència, el present treball té com a objectiu la realització d’un Estudi d’Avaluació de la 
Mobilitat Generada pel Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Quirze del Vallés, així com 
l’avaluació de les propostes en el marc de la normativa legal, i el seu impacte d’aquest en la 
mobilitat. 
 
L’àmbit d’estudi és el terme municipal de Sant Quirze del Vallés, de 14,07 km2 i una població de 
19.939 habitants l’any 2018 (font: Idescat). 
 
El desenvolupament del POUM preveu un sostre total de 684.986 m2, dels quals 267.966 m2 
tindran ús residencial (1.919 habitatges) i 417.021 m2 estaran destinats a altres usos (terciari i 
industrial). Quant a sistemes, la superfície destinada a equipaments s’incrementarà en 35.808 
m2 mentre que la superfície adscrita al sistema d’espais lliures suma un total de 348.136 m2 de 
sòl. 
 
 
Mobilitat generada 
 
El desenvolupament dels sectors de planejament del POUM generaran i atrauran en un dia 
feiner 58.859 viatges/dia en els dos sentits. Els sectors de planejament que generaran una 
mobilitat major són PAU 4 - Castellet (28%), PMU 14 - Can Canals Nord (20%), PMU 15 - Can 
Canals Est (12%) i PMU 3 - Can Ponsic (11%). 
 
De la nova mobilitat generada pel desenvolupament del nou POUM de Sant Quirze del Vallès (un 
cop descomptats els dobles comptatges), el 30% dels desplaçaments estaran associats als espais 
lliures, el 20% a l’ús comercial, el 19% a l’ús residencial, el 16% als equipaments, el 7% a l’ús 
industrial, el 8% a l’ús d’oficina i el 2% a l’ús hoteler.  
 
El 64% de la nova mobilitat tindrà lloc dins de l’àmbit urbà. D’altra banda, els desplaçaments en 
modes no motoritzats seran els majoritaris (49,3%), seguits dels desplaçaments en vehicle privat 
(44,3%); d’altra banda, la quota del transport públic/col·lectiu serà del 6,4%. 
 
 
Xarxa viària 
 
Amb el desenvolupament del conjunt dels sectors de planejament del POUM es generaran i 
atrauran diàriament 21.746 nous vehicles en ambdós sentits, dels quals 7.351 vehicles/dia seran 
urbans i 14.395 vehicles/dia seran interurbans. En hora punta suposen 1.955 vehicles/hora en 
ambdós sentits, 661 veh/hora urbans i 1.294 veh/hora interurbans. 
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El sector que amb diferència generarà i atraurà l’increment de mobilitat en vehicle privat més 
elevat serà el PMU 14 – Can Canals Nord (597 veh/hora), i a més distància el PAU 4 – Castellet 
(329 veh/hora), el PMU 15 – Can Canals Est (227 veh/hora) i el PMU 13 – Estació (197 veh/hora).  
 
Un cop estimats els volums de creixements de vehicles en els diferents punts en els que es 
disposa de dada d’aforament s’observa que la nova mobilitat en vehicle privat podrà ser 
absorbida per la xarxa existent. 
 
El POUM preveu un conjunt d’actuacions a nivell viari que milloraran la funcionalitat i seguretat 
de la xarxa viària: 
 

‐ Variant de la C-1413a. El POUM recull el traçat del projecte de variant de la C-1413a a 
través de Can Canals i el Poble Sec; la variant permetrà canalitzar els vehicles de pas que 
actualment circulen per la plaça de l’Estació per l’exterior del nucli urbà. Es preveu que 
el tram urbà redueixi un 30% la seva intensitat de vehicles i que la variant capti 3.000 
veh/dia de pas. 
 

‐ Nova rotonda a Can Canals, en l’enllaç de connexió amb la C-58. Aquesta rotonda 
suposa una millora en l’ordenació viària d’aquest enllaç que facilitarà la comprensió dels 
moviments als conductors i la seguretat viària de la intersecció. Resulta especialment 
important, més tenint en compte que per aquest punt es canalitzarà bona part del 
trànsit de pas de la C-1413a que actualment circula per l’interior del nucli urbà. 
 

‐ Millora de la intersecció del Pg. Can Barba amb la C-1413a. El POUM preveu una nova 
rotonda en aquest punt que elimini els girs a esquerra i millori la seguretat viària en 
aquest punt. 
 

‐ Connexió de la variant C-1413a amb la vialitat interna del sector PMU 15 Can Canals Est. 
Aquesta connexió permetrà reduir el trànsit que entra a la futura rotonda de Can Canals 
Nord, i per tant, millorant la seva funcionalitat. 
 

‐ Amb l’execució de la variant de la C-1413a es crearà una intersecció en T entre aquesta i 
la C-1413a actual (entre els sectors PAU 4 i PMU7), eixos que conformen la xarxa 
estructurant del municipi. Es crearà un punt potencialment insegur de manera que 
resulta recomanable la seva semaforització. 
 

‐ El POUM preveu una nova connexió entre el nucli del Castellet i la C-1413a amb la 
prolongació del carrer dels Castanyers. Aquesta connexió permetrà una millor 
distribució del trànsit entre la xarxa interurbana i la xarxa urbana estructurant 
(actualment l’únic punt de connexió es realitza a través del Pg. Can Barba). 

 
Tot i que fora del terme municipal de Sant Quirze, el POUM recull la connexió del carrer 
Albareda amb el carrer de l’Oreneta, al sud del PAU 6 (terme municipal de Sabadell). Aquesta 
connexió (Sabadell sud) permetrà absorbir una part dels fluxos interurbans d’entrada i sortida 
provinents del sud que actualment utilitzen l’accés sud de la C-58 (sortida 12 de la C-58), 
distribuint-los entre aquests dos punts. 
 
El conjunt dels nous sectors planificats queden connectats a la xarxa viaria actual, de manera 
que la xarxa viària proposada pel POUM dóna resposta als nous desenvolupaments. 
 
D’altra banda, es proposa regular mitjançant diferents tipologies de carrers (principalment, 
carrer de zona 30 i de prioritat invertida) la xarxa viària que queda delimitada per l’Av. Camí del 
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Mas, la Ronda d’Arraona, l’Av. Antoni Gaudí i la C-1413a, creant així un nucli urbà de trànsit 
pacificat. 
 
 
Transport públic 
 
La nova demanda en transport públic s’ha estimat en 3.760 viatgers/dia en els dos sentits, dels 
quals 410 són urbans i la resta (3.350) interurbans. Els desplaçaments interurbans es 
distribueixen per modes de la següent manera: 2.412 viatgers/dia corresponen a modes 
ferroviaris, i 938 viatgers/dia es realitzen en autobús (570 en serveis regulars i 369 a serveis 
discrecionals). 
 
La capacitat actual dels serveis de transport públic són suficients per absorbir la nova demanda 
en aquest mode de manera que no es proposen increment d’oferta. 
 
Amb el desenvolupament dels nous sectors de planejament es crearan nous àmbits sense 
cobertura de transport públic; es tracta, però, d’àmbits dispersos (Can Llobateres i Sota Via) 
sense una demanda potencial suficient que justifiqui la dotació d’un servei de transport públic 
regular. En altres casos, caldrà millorar la cobertura, sobretot en el sector del PAU 4. 
 
En aquest sentit, es proposa crear una nova parada per sentit a la línia B9 en la C-1413a per tal 
de millorar l’accessibilitat al sector PAU 4  Castellet. Complementàriament es proposa també 
una nova parada per sentit d’aquesta línia entre els sectors PAU 4 i PMU 7 (també a la C-1413a) 
que, malgrat que estan coberts territorialment per l’oferta actual, permetria millorar la connexió 
entre aquests àmbits i el nucli del municipi, així com amb la zona d’activitat econòmica de Can 
Canals. 
 
D’altra banda, i atès el volum significatiu de nova demanda de viatgers associats a serveis 
d’autobús discrecionals, caldrà garantir que en el desenvolupament dels nous sectors d’activitat 
econòmica es posin en marxa sistemes de transport privat d’empresa per tal de garantir l’accés 
dels treballadors i treballadores amb modes alternatius al vehicle privat, tot garantint els 
principis de mobilitat democràtica. 
 
Les actuacions proposades a nivell de transport públic no impliquen un increment del dèficit 
d’explotació del servei; tanmateix, caldrà ubicar la senyalització i infraestructura específica de 
parada pels 4 nous punts proposats (2 nous punts en ambdós sentits). El preu unitari per la 
instal·lació de marquesina, garantint l'accessibilitat, inclòs la informació s’estima en 8.000 €/ut 
(IVA inclòs). 
 
 
Vianants  
 
La xarxa de vianants s’haurà d’establir de manera que es connectin tots els nous sectors de 
desenvolupament a les zones residencials i de generació i atracció de viatges existents. Els 
itineraris han d’ésser continus amb la xarxa existent de vianants.  
 
Tots els nous sectors queden connectats a la xarxa de carrers existents; en alguns casos, com per 
exemple en la zona d’activitat econòmica del sud (Poble Sec, Can Canals, Sota Via), caldrà 
prendre les mesures necessàries per connectar-la degudament amb el centre urbà i amb 
seguretat per accedir-hi a peu. 
 
A nivell interurbà resulta especialment important garantir la connectivitat a través d’un itinerari 
segregat pels desplaçaments a peu. Actualment aquesta connexió s’efectua a través de la Ronda 
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d’Arraona a través de la vorera de la banda sud del pont. Tanmateix, l’itinerari és millorable atès 
que presenta dèficits d’il·luminació i un itinerari de vianants amb una amplada insuficient que 
no compleix la normativa d’accessibilitat vigent. Per tant, caldria reforçar la seguretat d’aquest 
itinerari de connexió. 
 
Un cop estigui executada la variant de la C-1413a, es proposa també crear un itinerari segregat 
pels vianants que connecti la plaça de l’Estació de Sant Quirze amb la plaça del Mil·lenari de 
Sabadell, i així donar continuïtat a la trama viària urbana d’ambdós municipis. 
 
El tram urbà de la C-1413a passarà a tenir un tractament de carrer urbà, de manera que caldrà 
construir voreres a les dues bandes amb amplades útils mínimes d’1,8 metres i localitzar els 
passos de vianants necessaris, facilitant així la connectivitat a peu del nucli del Castellet amb el 
centre urbà i l’estació d’FGC. 
 
Finalment, es proposa crear un nucli urbà de trànsit pacificat, limitant les velocitats de circulació 
dels vehicles i dotant de prioritat els modes no motoritzats. En aquest sentit, a banda de regular-
los establint la senyalització corresponent, es recomana també actuar en la distribució de l’espai 
públic, dotant de més espai als vianants en detriment de l’espai del vehicle privat. D’aquesta 
manera es pretén fomentar la mobilitat interna a peu i en bicicleta en aquest àmbit i també de 
connexió amb els barris del voltant.  
 
 
Bicicleta  
 
Pel que fa a la bicicleta, atès que la distància mitjana dels desplaçaments urbans no supera els 5 
km la bicicleta és un mode suficientment atractiu per anar entre dos punts qualsevol del nucli de 
Sant Quirze del Vallès.  
 
Es defineix una xarxa d’itineraris ciclables per poder facilitar la mobilitat en bicicleta a Sant 
Quirze del Vallés i poder garantir l’accés als nous sectors previstos en el POUM. A través de la 
xarxa de camins rurals es faran extensibles aquests itineraris ciclables en l’àmbit interurbà.  
 
Complementàriament, el POUM preveu ordenar el Parc dels Torrents a través d’un PEU, de 
manera que a través de l’eix del torrent de la Betzuca es crearà un eix longitudinal que 
connectarà els barris de Can Llobateres, Sant Quirze Jardí, Vallès Parc, el Castellet i Can Canals. 
 
Cal remarcar la importància en l’àmbit interurbà de la connexió ciclable amb Sabadell a través 
de la Ronda d’Arraona, on es localitzen els dos únics trams de carril bici del municipi. Es tracta 
d’una connexió amb molt de potencial atès que Sabadell és, amb diferència, el principal 
municipi de connexió amb Sant Quirze. 
 
D’altra banda, amb l’execució de la variant de la C-1413a, la mobilitat de connexió amb Sabadell 
en vehicle privat s’efectuarà a través de la Rambla d’Iberia, alliberant trànsit de la C-1413a i del 
carrer Croàcia. Es proposa per tant crear un itinerari segregat per a bicicletes que connecti la 
plaça de l’Estació de Sant Quirze amb la plaça del Mil·lenari de Sabadell. 
 
Dins del nucli urbà, la bicicleta compartirà l’espai amb els vehicles motoritzats atès que es 
proposa la pacificació de la xarxa viària, ja sigui com a carrers de zona 30 o carrers de prioritat 
invertida. En la resta de la xarxa secundària del municipi no es preveuen intensitats de vehicles 
molt elevades fet que permet també en aquest cas compartir calçada amb el vehicle privat 
sempre que les velocitats siguin reduïdes (30 Km/h). 
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Aparcament 
 
Es preveu una reserva total de places d’aparcament fora de la via pública vinculada a l’ús 
residencial de 2.819 places per turismes, 1.409 per motocicletes i 5.637 places per bicicletes. 
D’altra banda la reserva de places d’aparcament per a bicicletes per a usos diferents al 
residencial s’ha comptabilitzat en 522 places per a equipaments, en 448 places per l’ús 
comercial i 448 places per a l’ús d’oficines, 40 per a l’ús hoteler, 2.973 places per l’ús industrial i 
en 3.481 per espais lliures. 
 
Per a activitat de càrrega i descàrrega s’estima una reserva de places d’aparcament de 45 places 
per a l’ús comercial i de 22 places per l’ús d’oficines. Així mateix, seguint els requeriments de 
l’article 6 del Decret, caldrà destinar una reserva del 10% del sostre dels establiments comercials 
destinat a magatzem per tal d’evitar operacions de càrrega i descàrrega. 
 
D’altra banda, caldrà donar compliment al Reial Decret 1053/2014 en relació a les dotacions 
mínimes de l’estructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics en edificis o aparcaments de 
nova construcció i en vies públiques, o com a mínim deixar la seva preinstal·lació d’acord amb el 
que preveu el Reial Decret 1053/2014. 
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1144  AANNNNEEXX  II..  PPLLÀÀNNOOLLSS  



XARXA DE VEHICLE PRIVAT MOTORITZAT 1
Títol del plànol:Data:

FEBRER  2019

1 de 1

Situació actual

Xarxa secundària

Xarxa primària

Xarxa interurbana i accessos

Jerarquia viària

Realitzat: Títol de l'estudi:

EAMG del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant

Quirze del Vallès

Sant Quirze V.0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25

Kilometers

C-58

C-58

C-16

C-16

C-1413a

C-1413a

BP-1503



XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC 2
Títol del plànol:

1 de 1
Situació actual

Realitzat: Títol de l'estudi:

EAMG del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant

Quirze del Vallès

Parada línia B8

Parada línia B9

Parada línia L10 Les Fonts-Estació
del Nord (urbà de Terrassa)

Parada línia L12

Estació FGC Terrassa - Rubí-Sant Cugat del Vallès (B8)

Sant Quirze del V.-Hospital de Terrasa-
Terrassa (B9)

Sant Quirze V.-Sabadell L12
(urbà de Sabadell)

Línia FGC

Cobertura parada bus 300m

Cobertura FGC 750m

Municipi_SQV

Data:

FEBRER  2019

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25

Kilometers



XARXA DE MODES NO MOTORITZATS 3
Títol del plànol:Data:

FEBRER  2019

1 de 1

Situació actual

Carrer de prioritat invertida

Xarxa camins rurals

Carril bicicleta

Realitzat: Títol de l'estudi:

EAMG del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant

Quirze del Vallès

Sant Quirze V.0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25

Kilometers



GENERACIÓ DE MOBILITAT 4
Títol del plànol:Data:

FEBRER  2019

1 de 1

Realitzat: Títol de l'estudi:

EAMG del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant

Quirze del Vallès

PMU 2

PMU 2

PMU 2

PMU 3

PMU 4

PMU 5

PAU 5

PMU 10

PMU 11

PMU 10

PMU 13
PMU 14

PMU 15

PAU 6

PAU 3

PAU 4 PMU 7

PMU 7

PMU 6

PMU 12

PMU 1

PMU 1

PAU 1

PAU 1

PAU 2

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25

Kilometers

D'1 a 4.000 viatges/dia

De 4.000 a 8.000 v/dia

De 8.000 a 12.000 v/dia

Més de 12.000 v/dia



XARXA DE VEHICLE PRIVAT MOTORITZAT 5
Títol del plànol:Data:

FEBRER  2019

1 de 1
Situació proposta

Xarxa urbana estructurant

Xarxa interurbana

Xarxa bàsica

Jerarquia viària

Realitzat: Títol de l'estudi:

EAMG del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant

Quirze del Vallès

Sant Quirze V.0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25

Kilometers

C-58

C-58

C-16

C-16

C-1413a

C-1413a

BP-1503

Sectors POUM



XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC 6
Títol del plànol:

1 de 2
Situació proposta. Cobertura bus 300 metres.

Realitzat: Títol de l'estudi:

EAMG del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant

Quirze del Vallès

Parada línia B8

Parada línia B9

Parada línia L10 Les Fonts-Estació
del Nord (urbà de Terrassa)

Parada línia L12

Estació FGC Terrassa - Rubí-Sant Cugat del Vallès (B8)

Sant Quirze del V.-Hospital de Terrasa-
Terrassa (B9)

Sant Quirze V.-Sabadell L12
(urbà de Sabadell)

Línia FGC

Cobertura parada bus 300m

Cobertura FGC 750m

Municipi SQV

Data:

FEBRER  2019

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25

Kilometers

Proposta parada línia B9

Sectors POUM



XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC 6
Títol del plànol:

2 de 2
Situació proposta. Cobertura bus 750 metres.

Realitzat: Títol de l'estudi:

EAMG del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant

Quirze del Vallès

Parada línia B8

Parada línia B9

Parada línia L10 Les Fonts-Estació
del Nord (urbà de Terrassa)

Parada línia L12

Estació FGC Terrassa - Rubí-Sant Cugat del Vallès (B8)

Sant Quirze del V.-Hospital de Terrasa-
Terrassa (B9)

Sant Quirze V.-Sabadell L12
(urbà de Sabadell)

Línia FGC

Cobertura parada bus 750m

Cobertura FGC 750m

Municipi SQV

Data:

FEBRER  2019

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25

Kilometers

Proposta parada línia B9

Sectors POUM



XARXA DE MODES NO MOTORITZATS 7
Títol del plànol:Data:

FEBRER  2019

1 de 2
Vianants.Situació proposta

Xarxa principal de vianants

Realitzat: Títol de l'estudi:

EAMG del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant

Quirze del Vallès

Sant Quirze V.0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25

Kilometers

Zona pacificada

Sectors POUM

Xarxa camins rurals

Connexions interurbanes
principals



XARXA DE MODES NO MOTORITZATS 7
Títol del plànol:Data:

FEBRER  2019

2 de 2
Bicicletes. Situació proposta

Xarxa ciclable propsota

Realitzat: Títol de l'estudi:

EAMG del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant

Quirze del Vallès

Sant Quirze V.0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25

Kilometers

Zona pacificada

Sectors POUM

Xarxa camins rurals
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