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1. INTRODUCCIÓ 
El present estudi d’avaluació de la mobilitat generada del Pla parcial Sagrada Família 
(PP6) pretén avaluar l’increment de desplaçaments que pot generar el 
desenvolupament del sector i les conseqüències sobre la capacitat de les xarxes 
existents, així com definir i valorar les mesures i actuacions necessàries per tal de 
garantir el bon funcionament de la nova mobilitat generada d’acord amb el model de 
sostenibilitat i d’ús racional promogut per la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la 
mobilitat. 
 
El sector del Pla parcial Sagrada Família forma part dels anomenats Sectors est de 
Manresa, un àmbit de creixement de caràcter residencial que abasta diversos 
sectors a l’est de la ciutat entre el sòl urbà consolidat i la Ronda Nord (C-55). L’àmbit 
de Pla parcial objecte de la present avaluació abasta els espais situats més propers 
al sòl urbà, entre la carretera del Pont de Vilomara, els habitatges de la Sagrada 
Família, les edificacions del carrer de Terrassa, el Pla parcial PP7 Maixanet i el ramal 
de Viladordis del canal de la Sèquia. 
 
Es tracta d’un sector que es troba pendent de desenvolupament, tot i que el Pla 
parcial, el Projecte d’urbanització i el Projecte de reparcel·lació van ser aprovats 
definitivament el 27 de març del 2008, el 28 d'agost de 2009 i el 3 de setembre del 
2012 respectivament. En ocasió de la tramitació del Pla parcial, l’àmbit va ser objecte 
d’avaluació de la mobilitat amb la redacció d’un Estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada informat favorablement en data de 19 de setembre de 2007. 
 
Actualment, malgrat des del 2012 el desenvolupament de l’àmbit havia estat aturat 
per la conjuntura econòmica, s’ha tornat a reprendre’n la gestió a partir de la 
iniciativa d’una empresa privada interessada a desenvolupar el Pla parcial amb la 
intenció de construir una superfície comercial alimentària d’uns 1.700m2 de 
superfície de venda i fins a 3.000m2 construïts en els terrenys compresos entre els 
carrers de Sant Cristòfol i de Sant Maurici i el passatge de Sant Maurici (segons la 
nomenclatura del Pla parcial).  
 
A partir d’aquesta iniciativa s’ha considerat adient tramitar una Modificació puntual 
del Pla parcial per tal d’introduir els ajustos necessaris que possibilitin la implantació 
d’aquesta superfície comercial. Els ajustos se centren, bàsicament en establir una 
divisió poligonal de l’àmbit, modificar l’ordenació de l’edificació en les finques 4, 5 i 6 
per establir un nou gàlib edificable que admeti la implantació d’una construcció en 
planta baixa unitària, mantenint en plantes pis els gàlibs d’edificació de blocs aïllats i 
permutar l’habitatge lliure i l’habitatge protegit entre aquestes finques i les 3 i 20.  
 
Tot i això, malgrat els ajustos plantejats no suposen cap modificació dels usos 
previstos –es manté el residencial-, la nova ordenació unitària en planta baixa 
possibilita la implantació d’una superfície comercial de mida considerable tenint en 
compte que amb l’ús residencial també s’hi admet l’ús comercial entre d’altres. És 
per aquest motiu que s’ha considerat adient tornar a avaluar la mobilitat generada, 
tenint en compte aquest possible ús comercial enlloc del residencial en part del 
sostre previst en aquestes finques en qüestió. 
 
Així, doncs, el present document pretén avaluar de nou la mobilitat del sector un cop 
introduïts els ajustos en ocasió de la tramitació de la Modificació del Pla parcial. Així 
mateix, el document s’actualitza tenint en compte que es va redactar el 2007 i s’han 
produït alguns canvis com la construcció de l’escola prevista en el sector, l’any 2012. 
 
Finalment s’escau aclarir que aquest document avalua la mobilitat generada a nivell 
de planejament derivat sota la hipòtesi que en determinades finques part del sostre 
es pugui destinar a ús comercial enlloc del residencial previst. Així, el document es 
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proposa validar si la proposta d’ordenació és capaç d’absorbir correctament la 
mobilitat que generen els usos proposats incloent un possible ús comercial de 
superfície important i si cal adoptar alguna mesura complementària a nivell de pla 
parcial, però no avalua la implantació d’una superfície comercial concreta. En aquest 
sentit, el document es redacta d’acord amb els articles referents a les figures de 
planejament urbanístic derivat del Decret 344/2006, i no als referits a implantacions 
singulars. Per aquest motiu s’utilitzen les dades de viatges generats i els paràmetres 
previstos pel Decret atès que el planejament urbanístic possibilita la implantació de 
l’ús comercial en una superfície important, entre d’altres usos, però no pot precisar 
les característiques concretes de la possible activitat com per exemple la localització 
dels accessos, l’afluència estimada, etc...  
No obstant això, si finalment les finques en qüestió es destinen a una superfície 
comercial, serà el projecte d’obres i d’activitat, el que haurà de justificar la seva 
idoneïtat quant a la mobilitat en el corresponent EAMG que els promotors hauran de 
redactar d’acord amb l’esmentat decret i la legislació de comerç, tenint en compte les 
característiques precises de l’activitat. Es considera, per tant, que atès que el Pla 
parcial no preveu com a ús exclusiu el comercial en les finques en qüestió, només 
serà possible la seva implantació en cas que d’acord amb les característiques de 
l’activitat es resolgui correctament la mobilitat generada. 
 
 
2. OBJECTIUS 
Els principals objectius del present document són: 
 
 _Estudiar les característiques en relació a la mobilitat existent de l'àrea 
 d'influència del nou sector residencial. 
 
 _Estimar la mobilitat que generarà el nou creixement residencial proposat. 
 
 _Valorar la distribució modal dels diferents desplaçaments generats. 
 
 _Avaluar les diferents solucions de mobilitat de cada xarxa de transport (de 
 vianants, de transport públic, de bicicletes i de vehicle privat). 
 
 _Establir les previsions d'aparcament necessàries. 
 
 _Proposar les mesures complementàries a adoptar. 
 
 _Estimar la valoració econòmica de les despeses generades per l'increment de 
 mobilitat, inclosos els possibles costos d'implantació de l'increment de 
 serveis de transport públic. 
 
 
3. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL 
a. Àmbit de l'estudi 
L'àmbit d'estudi és el sector de Pla parcial de la Sagrada Família, situat a l'est de la 
ciutat de Manresa, en continuïtat amb el sòl urbà consolidat. Actualment el sector 
està constituït per terres de conreu en ús gràcies al ramal de la Sèquia que passa pel 
límit sud del sector.  
 
El sector objecte del present estudi abasta una superfície de 47.419,04m2, amb un 
sostre edificable de 37.935,23m2 dels quals el 15% és previst per a usos exclusius 
terciaris en planta baixa i la resta residencial amb la resta d’usos admesos. La 
densitat màxima d'habitatges prevista és de 80hab/Ha de manera que el nombre 
màxim d'habitatges previstos és de 379. 
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Tal i com ja s'ha esmentat, el sector objecte d'estudi forma part dels anomenats 
Sectors est formant un àmbit d'anàlisi més ampli. L'estudi de la mobilitat que ens 
ocupa està necessàriament condicionat al desenvolupament de la resta del sectors 
que completen la trama urbana, de manera que cada una de les xarxes de transport 
s'ha d'entendre sempre parcialment, on es plantegen situacions provisionals.  
 
b. Xarxa viària existent 
Les vies que donen accés al sector en estudi són: (vegeu plànol 2) 
 _Carretera del Pont de Vilomara 
 _Carrer Sant Cristòfol 
 _Carrer Viladordis 
 

Carretera del Pont de Vilomara 
 

 Carrer Sant Cristòfol 
 
Actualment aquestes vies tenen 2 sentits de circulació i ateses les característiques 
físiques configuren una xarxa poc clara, mal jerarquitzada malgrat ser vies molt 
utilitzades per la seva condició de connectors del nucli urbà amb l'exterior de la 
ciutat. 
 
Tant el Pla general aprovat definitivament el 23 de maig de 1997 com la posterior 
Modificació puntual aprovada definitivament el 25 de gener del 2007 defineixen 
indicativament la vialitat dels esmentats Sectors est. Donada la mida important dels 
sectors que es delimiten i la seva situació, el plantejament de la xarxa viària previst 
pel planejament s’estableix des d'un punt de vista global del municipi, d'una banda 
donant continuïtat a la xarxa existent però també generant algunes vies de caràcter 
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més ampli que connecten perimetralment, completant l'anella viària més exterior 
dintre del nucli urbà mitjançant l’avinguda del Països Catalans. 
 
L’any 1998, atesa la situació propera al sòl urbà del sector de Sagrada família, es va 
executar el tram del carrer Sant Cristòfol des del carrer Terrassa a la carretera del 
Pont de Vilomara, seguint les directrius del Pla general.  
 
També el 1998 es realitzà el Pla director per a l’estructuració de l’espai públic de la 
ciutat on s’establiren els criteris de desenvolupament de l’espai públic de la ciutat. 
 
Pel que fa a l'aparcament existent al voltant del sector actualment cal evidenciar un 
important dèficit tant a la via pública com a l'interior dels edificis residencials amb 
situacions característiques com els edificis de la Sagrada Família. 
 

 Edificis de la Sagrada Família 
 

Carretera del Pont de Vilomara 
 
c. Xarxa de transport públic i col·lectiu 
El municipi de Manresa disposa de 6 línies d'autobús urbà els dies laborables i 
dissabtes i una línia especial F pel diumenges i festius. D'aquestes línies existents, 
n'hi ha 3 que passen properes al sector en estudi, que són la línia 1 (Balconada) que 
passa per la carretera del Pont de Vilomara en direcció cap a la Balconada i pel 
carrer Sant Cristòfol cap al centre, la línia 4 (Sagrada Família- Font) que passa pel 
carrer Viladordis i pel carrer Sant Cristòfol cap al centre passant per les Bases, la 
línia 8 (Perimetral-Estacions) que passa pel carrer Sant Cristòfol cap a Cal Gravat i 
l’estació de Renfe i finalment la línia F que circula els dies festius i passa per la 
carretera del Pont de Vilomara. Podem comptabilitzar 6 parades existents molt 
properes al sector a uns 300 metres de l’àmbit objecte d’avaluació. 
 
La freqüència d'aquests autobusos és de15 minuts els dies lectius i 30 minuts la 
resta a la línia 1, de 20 minuts els dies lectius i 40 minuts la resta a la línia 4 i de 15 
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minuts els dies lectius i 20 minuts la resta a la línia 8. La línia F té una freqüència de 
60 minuts. 
 
La totalitat de les línies d’autobusos urbans de la ciutat discorren per la xarxa viària 
conjuntament amb la resta de vehicles, sense carril propi. 
 
Pel que fa a la intermodalitat, totes les línies que passen pel sector connecten 
directament amb l'estació central d'autobusos interurbans i de Ferrocarrils de la 
Generalitat (amb la línia R5 Manresa-Barcelona) i la línia 8 també amb l'estació de 
Rodalies de Renfe (amb la línia 4 Lleida-Manresa-Barcelona-Sant Vicenç de 
Calders). Les principals connexions d'autobús interurbanes són amb Barcelona, Vic, 
Lleida, Berga, Solsona i tots els municipis més propers a Manresa com Sant Joan de 
Vilatorrada, Sant Fruitós de Bages i Santpedor. 
 
d. Xarxa de recorreguts de vianants 
Els recorreguts de vianants a l'àrea d'influència del sector actualment es reparteixen 
entre la carretera del Pont de Vilomara, el carrer Sant Cristòfol i el carrer Viladordis. 
Aquests carrers també formen part important de la xarxa viària de vehicles de 
manera que es produeix una simultaneïtat de recorreguts amb unes seccions viàries 
amb voreres reduïdes poc adients per aquesta situació. 
 
El Pla director per a l’estructuració de l’espai públic preveu l'ampliació de la secció 
del carrer de Sant Cristòfol, amb unes voreres adients per a convertir-se en un eix 
principal dels recorreguts de vianants. Alhora també proposa que els Sectors est 
esdevinguin un canvi en la concepció de l'espai públic i la mobilitat de la ciutat. Es 
proposen recorreguts de vianants vinculats a espais lliures en forma de parcs lineals 
que connecten el teixit urbà consolidat amb els nous creixements i els seus 
equipaments, donant prioritat als recorreguts de vianants. 
 
e. Xarxa de recorreguts de bicicletes 
Actualment, a l'àrea d'influència del sector no existeix cap recorregut de bicicletes. El 
Pla director per a l’estructuració de l’espai públic proposa que els creixements dels 
sectors est generin recorreguts per a bicicletes integrats en parcs i carrils bicicleta 
que connectin amb el nucli urbà.  
 
f. Característiques de la mobilitat obligada 
La mobilitat obligada és aquella que es produeix des del domicili per motius de feina 
i/o estudi. 
 
D'acord amb les dades obtingudes per el darrer EMQ del 2006, els desplaçaments 
interns en el conjunt del municipi de Manresa són els majoritaris. En el sector objecte 
d'estudi també es podrien extrapolar aquestes dades de manera que es pot 
considerar que la mobilitat interior és la que té un major impacte sobre els sector de 
Pla parcial Sagrada família. 
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EAMG del POUM de Manresa aprovat inicialment 
 
Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball, per sexe      
Manresa                   
 ANY 2001 ANY 1996 ANY 1991 
 Total Sexe Total Sexe      Total Sexe 
    Homes Dones  Homes Dones   Homes Dones
Desplaçaments dins 18446 9549 8897 16509 9540 6969 18342 11129 7213
Desplaçaments a fora 9860 6665 3195 6701 4767 1934 5788 4127 1661
Desplaçaments des de fora 11098 6457 4641 8079 5034 3045 6891 4687 2204
Total generats 28306 16214 12092 23210 14307 8903 24130 15256 8874
Total atrets 29544 16006 13538 24588 14574 10014 25233 15816 9417
Diferència atrets/generats 1238 -208 1446 1378 267 1111 1103 560 543
© Institut d'Estadística de Catalunya         
 
Mobilitat obligada per desplaçaments residència-estudi, per sexe      
Manresa.                    
 ANY 2001 ANY 1996 ANY 1991 
 Total Sexe Total Sexe Total Sexe 
    Homes Dones  Homes Dones   Homes Dones
Desplaçaments dins 1936 831 1105 9643 4766 4877 11462 5772 5690
Desplaçaments a fora 1272 556 716 2333 1102 1231 2324 1153 1171
Desplaçaments des de fora 2339 1086 1253 4645 2325 2320 4177 2219 1958
Total generats 3208 1387 1821 11976 5868 6108 13786 6925 6861
Total atrets 4275 1917 2358 14288 7091 7197 15639 7991 7648
Diferència atrets/generats 1067 530 537 2312 1223 1089 1853 1066 787
© Institut d'Estadística de Catalunya         
 
L'evolució de la mobilitat obligada per treball dins del propi municipi en els últims 
anys ha tendit a igualar-se en qüestió de gènere passant del 60,67%-39,33% 
(homes-dones) al 51,77%-48,23 (homes-dones) en 10 anys. Pel que fa a la mobilitat 
obligada per estudi l’equilibri home-dona està més consolidat. Es pot considerar, 
doncs, que en relació al gènere no existeixen diferències quantitatives respecte de 
l'avaluació de la mobilitat generada. 
 
No obstant aquestes dades, cal tenir en compte indicadors de gènere qualitatius a 
l'hora de definir les xarxes de mobilitat.  
 
Tot i no disposar de dades relatives a la ciutat de Manresa, cal parar atenció a la 
situació d'accés desigual de la dona al vehicle privat, a la major compaginació que fa 
la dona de la vida professional amb la familiar, la cura de les persones dependents, 
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la major diversitat dels objectius dels desplaçaments que fa la dona respecte dels 
que fa l'home... 
 
L'atenció a aquestes dades han de permetre que la definició de l'ordenació dels 
creixements urbans i de la seva mobilitat vagin cap una major priorització dels 
recorreguts de vianants i de bicicletes, de l'accessibilitat al transport públic, milllora 
de les condicions de seguretat en espais públics tenint especial atenció a 
aparcaments i passos subterranis, definició de formes més obertes i flexibles amb 
diversitat d'usos i amb establiment de comerç de proximitat. 
 
Quant als motius dels desplaçaments, d’acord amb les dades que apareixen en 
l’EAMG del POUM de Manresa actualment en tràmit, que venen de l’EMQ del 2006, 
es pot veure que els desplaçaments interns per oci i d’altres no obligats són els 
majoritaris mentre que els de connexió majoritaris són els relacionats amb l’activitat 
laboral. 

 
EAMG del POUM de Manresa aprovat inicialment 
 
D’altra banda, hi ha més vehicles que entren/surten a Manresa per motius 
ocupacionals que per motius d’oci, mentre que a nivell intern el volum de vehicles per 
motiu ocupacional és similar al motiu d’oci. 
 

 
EAMG del POUM de Manresa aprovat inicialment 
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Pel que fa al repartiment modal podem disposar de les següents dades de l’Idescat: 
 
Mobilitat obligada per desplaçaments residència-treball, per mitjà de transport   
Manresa. Any 2001.                 
 Total Mitjans de transport 
  només només només individual individual col·lectiu no
    individual col·lectiu altres i col·lectiu i altres i altres aplicable
Desplaçaments dins 18446 16031 1277 81 206 9 2 840
Desplaçaments a fora 9860 7004 851 31 200 12 0 1762
Desplaçaments des de fora 11098 9663 880 24 195 3 3 330
Total generats 28306 23035 2128 112 406 21 2 2602
Total atrets 29544 25694 2157 105 401 12 5 1170
Diferència atrets/generats 1238 2659 29 -7 -5 -9 3 -1432
© Institut d'Estadística de Catalunya        

 
Mobilitat obligada per desplaçaments residència-estudi, per mitjà de transport   
Manresa. Any 2001.                 
 Total Mitjans de transport 
  només només només individual individual col·lectiu no
    individual col·lectiu altres i col·lectiu i altres i altres aplicable
Desplaçaments dins 1936 1500 277 16 29 1 0 113
Desplaçaments a fora 1272 378 558 3 90 0 2 241
Desplaçaments des de fora 2339 1050 854 20 155 1 2 257
Total generats 3208 1878 835 19 119 1 2 354
Total atrets 4275 2550 1131 36 184 2 2 370
Diferència atrets/generats 1067 672 296 17 65 1 0 16
© Institut d'Estadística de Catalunya        

 
Els mitjans de transport s’agrupen de la següent manera (segons Institut 
d’Estadística de Catalunya): 
 
 _Col·lectiu: autobús, tren, autobús d’empresa... 
 _Individual: cotxe, moto o bicicleta 
 _Altres: a peu, no es desplaça i un reduït percentatge de respostes en blanc. 
 
D’acord amb les dades de què disposem de l’EAMG del POUM redactat el juliol de 
2016: 
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EAMG del POUM de Manresa aprovat inicialment 
 
De l'anàlisi d'aquestes dades se’n desprèn que, tot i que en valors absoluts, els 
desplaçaments interns a peu són majoritaris, el conjunt dels desplaçaments en cotxe 
–interns i de connexió- constitueixen la major part dels desplaçaments que es 
realitzen a la ciutat. En concret, els desplaçaments en vehicle suposen el 51% vers 
el 38% dels desplaçaments que es realitzen a peu. 
 
 
4. DETERMINACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 
L'avaluació de la mobilitat generada associada als nous creixements residencials i 
terciaris, als nous equipaments i als nous espais lliures dels sector de Pla parcial de 
Sagrada Família segueix les directrius del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de 
regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada. L'Annex 1 de l'esmentat 
Decret permet estimar el nombre de desplaçaments que generen les diferents 
activitats i usos del sòl. 
 
VIATGES GENERATS/DIA SEGONS ANNEX 1 
DECRET 344/2006 de 19 de setembre 

ÚS DESCRIPCIÓ RÀTIO 
ÚS HABITATGE 7 viatges/habitatge o 
  3 viatges/persona 
ÚS RESIDENCIAL 10 viatges/100m2 sostre 
ÚS COMERCIAL 50 viatges/100m2 sostre 
ÚS D'OFICINES 15 viatges/100m2 sostre 
ÚS INDUSTRIAL 5 viatges/100m2 sostre 
EQUIPAMENTS 20 viatges/100m2 sòl 
ZONES VERDES 5 viatges/100m2 sòl 

 
En el plànol núm. 3.2 queden grafiats els focus de major generació de 
desplaçaments d'acord amb l'aplicació dels paràmetres anteriors, que queden 
resumits en la taula següent: 
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VIATGES GENERATS/DIA AL SECTOR DE PLA PARCIAL SAGRADA FAMÍLIA SEGONS 
ANNEX 1 DECRET 344/2006 

ÚS DESCRIPCIÓ RÀTIO M² SOSTRE/SÒL 
VIATGES 

GENERATS 
ÚS RESIDENCIAL 10 viatges/100m2 sostre            29.212,46  2.921 
ÚS COMERCIAL* 50 viatges/100m2 sostre 3.000,00 1.500 
ÚS COMERCIAL** 50 viatges/100m2 sostre             5.684,55  2.842 
EQUIPAMENTS 20 viatges/100m2 sòl 8118,85 1.624 
ZONES VERDES 5 viatges/100m2 sòl 10512,52 526 
TOTAL    9.413 
*Estimació del sostre qualificat com a residencial que finalmente es podria destinar a ús comercial a les 
finques UE4, 5 i 6 
**L'ús terciari previst pel planejament s’assimila a ús comercial 

 
De l'anàlisi de la taula anterior es determina que el total de viatges generats pel 
sector objecte d'estudi és de 9.413 desplaçaments diaris.  
 
L’ordenació plantejada proposa grans focus generadors de mobilitat com ho són 
l'escola i el parc, a banda de l’oferta comercial de les plantes baixes, en especial la 
possible superfície comercial. El nou sector dóna resposta a algunes mancances del 
teixit urbà de l'entorn de manera que el parc esdevindrà una de les relacions més 
importants, a més de la connexió que necessàriament s'ha de garantir amb el centre 
urbà. 
 
En relació a la distribució modal dels diferents desplaçaments que es generaran, 
s’estima que els diferents focus generadors, tindran formes de mobilitat diverses.  
 
D’una banda, l’escola ja implantada des del 2012, genera una mobilitat 
majoritàriament a peu tot i que en tractar-se d’un centre amb un sistema educatiu 
singular, molts dels alumnes no són de proximitat i hi accedeixen en vehicle privat. 
Aquest fet, sumat a què els viatges generats es concentren en espais de temps molt 
curts i puntuals i que l’accés actual provisional es produeix per la carretera del Pont 
de Vilomara, fa que el viari es congestioni en determinats moments. Per tal de 
millorar la situació, caldrà millorar i potenciar la mobilitat a peu juntament amb el 
transport públic i els recorreguts de bicicletes per consolidar-les com les formes de 
mobilitat majoritàries. 
 
D’altra banda, la possible superfície comercial, d’acord amb el Decret 344/2006 
suposaria la generació de 1.500 viatges/dia. Tenint en compte les dades de què es 
disposen d’altres implantacions similars, d’aquests viatges, el 60% acostumen a ser 
en vehicle privat, dels quals, entre un 13 i un 14% es concentren en les hores 
considerades punta dels dies punta. Això vol dir que en aquestes hores punta hi 
accedeixen o surten uns 125 vehicles/hora, uns 2 vehicles per minut. A partir 
d’aquestes dades caldrà veure si la xarxa viària proposada és capaç d’absorbir 
aquest increments puntuals de mobilitat en vehicle privat i, en cas contrari, quines 
mesures serien necessàries, tot i que paral·lelament es proposin mesures per 
modificar aquesta tendència i facilitar formes de mobilitat alternatives. 
 
Pel que fa a la resta de viatges generats, caldrà que la definició de les xarxes de 
mobilitat possibiliti el canvi de tendència vista en l'anàlisi de la situació actual que 
indica un ús majoritari del mitjà de transport individual per tal d’assolir un increment 
de les formes de desplaçament més sostenibles com són els desplaçaments a peu, 
en bicicleta i en transport públic i col·lectiu.  
 
Finalment, caldrà establir les determinacions que permetin que les diferents xarxes 
de transport absorbeixin l'increment de viatges generats així com garantir les 
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previsions mínimes d'aparcament de vehicles i de bicicletes establertes pel Decret 
344/2006, pel Pla general de Manresa i la Ordenança municipal sobre aparcaments. 
 
 
5. DESCRIPCIÓ DE LES XARXES DE MOBILITAT 
a. Xarxa d'itineraris de vianants 
Tal i com s'ha vist en l'anàlisi de la situació actual, a l'entorn del sector objecte 
d'estudi els recorreguts per a vianants són compartits amb la xarxa bàsica de 
vehicles en clara situació de prioritat del vehicle sobre els vianants. 
 
El planejament proposat en el sector recull els criteris establerts pel Pla director per a 
l’estructuració de l’espai públic i proposa canviar aquestes circumstàncies. Es 
planteja que els recorreguts de vianants, juntament amb la introducció de recorreguts 
de bicicletes i la consolidació del transport públic esdevinguin les formes de mobilitat 
principals. 
 
Amb la urbanització del nou sector, es modifica la secció del Sant Cristòfol que 
actualment ja està urbanitzat per tal de facilitar i promoure els desplaçaments a peu. 
Tot i que el vial ha de mantenir-se com a eix complementari de la xarxa viària de 
vehicles, l'ampliació de les voreres i l'establiment d'un recorregut en el parc ha de 
permetre consolidar-lo com un vial principal de vianants. 
 
La connexió d'aquest vial de vianants amb la resta de trama urbana queda garantida 
tot i que resta pendent el desenvolupament de les determinacions del Pla director en 
el sòl urbà consolidat.  
 
Es generen uns nous recorreguts principals de vianants, al llarg dels comerços de 
planta baixa de la prolongació del carrer Sant Maurici amb seccions de voreres 
amples i arbrades, on es limita normativament el nombre i disposició dels accessos 
rodats a les edificacions, amb l’objectiu de reduir les interferències que suposen 
aquests accessos per als recorreguts de vianants. El parc lineal, que s'haurà de 
completar amb el desenvolupament de la resta de sectors, es planteja com un 
recorregut de vianants o un passeig al llarg de la sèquia. Es tracta d'un parc lineal 
que al voltant de l'escola es bifurca generant recorreguts de vianants diversos amb 
una formalització més urbana. 
 
Els recorreguts secundaris de vianants que es plantegen al carrer Gaudí i la 
connexió entre el carrer Terrassa i la prolongació del carrer Sant Maurici permetran 
crear connexions secundàries transversals del nou sector amb el teixit existent. 
Aquestes connexions esdevenen especialment importants en el cas del carrer Gaudí. 
Actualment existeix un mur d'uns 4 metres de desnivell que deixa en situació de cul-
de-sac l'esmentat vial; la rampa i les escales proposades permetran una connexió 
dels habitatges de la Sagrada Família amb el nou sector, amb l'escola i amb el parc 
lineal. 
 
La definició d’aquesta rampa i l’escala alternativa s’ha fet acomplint les 
determinacions del Decret 344/2006 i estudiant la formalització atenent a criteris de 
seguretat i accessibilitat d’acord amb la normativa específica. 
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 Mur al final del carrer Gaudí 
 
En els plànols de la sèrie número 4 queden grafiades les mesures proposades per tal 
que els recorreguts de vianants esdevinguin prioritaris sobre la resta de transports. 
Es plantegen passos de vianants sense canvis de trajectòria en els recorreguts 
principals i els vinculats al parc i actuacions específiques al voltant de l’escola. 
 
Pel que fa als accessos a l'escola, cal atendre la circumstància que aquest 
equipament es va construir l’any 2012, abans de la urbanització del sector. És per 
aquest motiu que els accessos actualment es realitzen per la carretera del Pont de 
Vilomara tot i que l’edificació preveu que en un futur es pugui traslladar l’accés al 
carrer Sant Maurici, un cop s’hagi urbanitzat aquest carrer i el parc.Tot i això, el tram 
de la carretera comprès entre el carrer Sant Blai i el carrer Sant Cristòfol ha de deixar 
de ser part de la xarxa complementària de la ciutat, de manera que es proposa que 
esdevingui un vial de zona 30, amb passos de vianants sobreelevats. Aquestes 
mesures han de permetre donar prioritat als desplaçaments a peu i establir les 
condicions de seguretat adients al voltant d'una escola. 
 
En relació a la possible superfície comercial situada en la cantonada oest de la 
cruïlla del carrer Sant Cristòfol i la prolongació del carrer Sant Maurici, queda 
integrada en els recorreguts de vianants proposats pel Pla amb voreres amples i 
arbrades i que connecten amb els vials de l’entorn urbà consolidat per tal de facilitar 
l’accessibilitat a peu. Així mateix, es proposa semaforitzar la cruïlles del carrer Sant 
Maurici amb la carretera del Pont de Vilomara i el carrer de Sant Cristòfol, per tal de 
resoldre, d’una banda, el trànsit de vehicles, i de l’altra, el pas de vianants amb 
seguretat. 
 
Fora del sector objecte d'estudi, però dins de l'àmbit d'influència es proposa 
consolidar els carrers de convivència que configuren els vials on se situen els edificis 
de la Sagrada Família i el carrer Terrassa. En aquest sentit, la oferta d'aparcament 
que es generarà en les noves edificacions permetrà eliminar part dels cotxes 
aparcats a la via pública i així millorar les condicions d'aquests vials en relació als 
recorreguts de vianants. 
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 Carrer Terrassa 
 
Pel que fa als pendents dels vials, cal parar atenció al tram del carrer Sant Cristòfol i 
al passatge del carrer Terrassa que tenen un pendent superior al 8%. 
 
En el cas del carrer Sant Cristòfol es tracta d'un tram de llargària inferior a 50 metres 
i d'un pendent del 7,72%. Cal tenir en compte que el vial ja existeix i que és un tram 
curt que justifica la seva idoneïtat. 
 
Pel que fa al passatge del carrer Terrassa té un pendent del 8,90% i una llargària de 
90m, en tot cas inferior a 300 metres. 
 
b. Xarxa d'itineraris per a transport públic i col·lectiu 
En l'anàlisi de l'estat actual ja s'ha vist que al voltant del sector objecte d'estudi 
trobem un total de 6 parades en un radi d'uns 300 metres al voltant del sector. Es 
tracta d'estacions corresponents a 3 línies diferents que permeten connectar l'àmbit 
d'estudi amb la resta de la ciutat, amb l'estació central d'autobusos i Ferrocarrils de 
la Generalitat, amb l'estació de Renfe i sobretot amb el centre urbà. 
 
No es considera necessari el perllongament ni la modificació del traçat de la xarxa 
d'autobús existent, però sí la implantació d'una nova parada al carrer Sant Cristòfol a 
prop del parc i els establiments comercials i el trasllat d'una parada existent uns 100 
metres al sud del carrer Sant Blai per situar-la més a prop de la nova escola. 
 
La manca de desenvolupament de la resta dels Sectors est no permet que es puguin 
dur a terme a curt termini totes les mesures previstes en aquesta part de la ciutat en 
relació al transport públic. És per aquest motiu que la situació de la parada d'autobús 
prevista al carrer de Sant Cristòfol caldrà situar-la provisionalment a l'altra banda del 
carrer mentre aquest carrer es mantingui amb dos sentits de circulació.  
 
La parada traslladada del carrer Sant Blai haurà de ser un post senyalitzat, sense 
marquesina, ateses les característiques de vorera existent insuficient, mentre que la 
nova parada del carrer Sant Cristòfol disposarà d’una marquesina amb espai 
suficient per a l'espera de l'autobús sense destorbar l'espai destinat als itineraris de 
vianants. 
 
c. Xarxa d'itineraris per a bicicletes 
Com ja s'ha observat en l'anàlisi de l'estat actual el punt de partida de la xarxa de 
recorreguts de bicicletes és la manca d'espai destinat a aquesta forma de transport a 
l'entorn del sector objecte d'avaluació. 
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El Pla director per a l’estructuració de l’espai públic defineix una sèrie de recorreguts 
per a bicicletes que s'han anat desenvolupant progressivament en les noves 
urbanitzacions i nous creixements però que en les situacions més consolidades 
esdevé més complicat implantar-los. 
 
Es generen recorreguts per a bicicletes amb origen en el sector que no poden 
connectar amb altres carrils existents en l'entorn perquè no n'hi ha. Tot i això, 
aquests nous recorreguts es plantegen integrats en el parc, de manera que no 
només connecten els creixements residencials amb l'escola sinó que esdevenen 
també inici de recorreguts de lleure al connectar amb el camí de la sèquia que 
permet gaudir de l'entorn no urbanitzat. Aquests recorreguts han de relligar en un 
futur amb l’avinguda dels Països Catalans per configurar una xarxa de recorreguts 
de bicicleta que connecti amb el nucli urbà. 
 
Pel que fa a la previsió d'aparcaments per a bicicletes s'estableix normativament al 
document de Pla parcial l’obligació establerta pel Decret 344/2006 de reserves 
mínimes d'aparcament de bicicletes. Aquesta previsió de places d'aparcament de 
bicicletes és la següent: 
 
TAULA PREVISIÓ MÍNIMA D’APARCAMENTS DE BICICLETES EN EDIFICACIÓ RESIDENCIAL 

unitat 
mínima 
edificació clau 

sostre terciari 
m² 

sostre 
residencial m² 

nombre 
màxim 

habitatges  previsió mínima places de BICICLETA
UE 1 1.6a                  -     2.594,40           29 29 habitatges x 2places=58    58 
UE 2 1.6a                   -     2.594,40           29 29 habitatges x 2places=58    58 
UE 3 1.6aP                   -     2.086,80           28 28 habitatges x 2places=56    56 
UE 4* 1.6a 912,41 1.093,80            12  12 habitatges x 2places=24     33
  912,41 m² de sostre comercial x 1 plaça/100m²=9 
UE 5* 1.6a 1.124,75       881,46            10  10 habitatges x 2places=20     31
   1.124,75 m² de sostre comercial x 1 plaça/100m²=11
UE 6* 1.6a             962,84       1.043,37            12  12 habitatges x 2places=24     34 
   1.043,37 m² de sostre comercial x 1 plaça/100m²=10
UE 7 1.6b       1.230,88     2.588,25         29 29 habitatges x 2places=58    70 
     1.230,88 m² de sostre comercial x 1 plaça/100m²=12  
UE 8 1.6b          570,20       1.471,25          16 16 habitatges x 2places=32    38 
       570,20 m² de sostre comercial x 1 plaça/100m²=6  
UE 9 1.6b          569,90      1.793,00          20 20 habitatges x 2places=40    46 
       569,90 m² de sostre comercial x 1 plaça/100m²=6  
UE 10 1.6bP          909,45     3.403,34          45 45 habitatges x 2places=90    99 
        909,45 m² de sostre comercial x 1 plaça/100m²=9  
UE 11 1.6b       1.382,95      2.645,93          29 29 habitatges x 2places=58    72 
       1.382,95 m² de sostre comercial x 1 plaça/100m²=14  
UE 12 1.6cP       1.021,17      4.799,17          63 63 habitatges x 2places=126   136 
       1.021,17 m² de sostre comercial x 1 plaça/100m²=10  
 1.3a                    -     2.217,28          25 25 habitatges x 2places=50    50 
TOTAL 8.684,55 29.212,45           347 781
*En aquestes finques es computa el sostre en planta baixa com a ús comercial tot i que el planejament el 
defineix com a residencial (amb la resta d’usos admesos). En qualsevol cas, el projecte d’edificació haurà de 
complir les places mínimes d’acord amb l’ús a què finalment es destini. 
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TAULA PREVISIÓ MÍNIMA D’APARCAMENTS DE BICICLETES EN SISTEMES 

Sistema 
 Superfície 

sòl m² 
 Sostre 

cosntruït* 
previsió mínima de places de 

BICICLETA

Equipament 
docent 

 
8.118,85 3.000,00 

3.000 m² de sostre  x
 5 places/100m2=150   150 

Espais 
lliures 

 
10.512,52  

10.512,52 m² de sòl  x
 1 plaça/100m2=105   105 

TOTAL   255 
* El sostre construït s'estableix en funció dels Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres 
docents de la Generalitat de Catalunya per a un CEIP de dues línies amb una superfície de parcel·la d'uns 
8.000m2. En tot cas la prevsió definitiva de places d'aparcament s'ajustarà a la normativa vigent aplicable 
segons les condicions reals de l’edificació. 
 
d. Xarxa d'itineraris per a transport privat 
De l'anàlisi de l'estat actual del sector se’n desprèn la conclusió que la xarxa de 
transport privat és la més utilitzada, tot i que necessita algunes mesures que 
permetin organitzar-la i jerarquitzar-la per tal de compatibilitzar-les amb la resta de 
formes de mobilitat més sostenibles que hauran de ser prioritàries. 
 
El Pla director per a l’estructuració de l’espai públic proposa l’organització de la xarxa 
viària de manera que el carrer de Sant Cristòfol esdevingui una via d'accés a la ciutat 
amb un únic sentit cap al centre, i la carretera del Pont de Vilomara i el carrer 
Viladordis es converteixin en vies de sortida del nucli urbà amb un únic sentit cap a 
l'exterior. Aquesta proposta també la recull el Pla de mobilitat de Manresa aprovat 
definitivament el 21 de juny del 2012 i l’EAMG del POUM actualment en tràmit. 
 
En aquest sentit la xarxa de vehicles proposada pel Pla parcial de Sagrada Família 
segueix els criteris anteriorment establerts, completant-los amb algunes mesures 
addicionals que permetin conciliar la xarxa bàsica de vehicles amb la resta de xarxes 
de mobilitat. 
 
En el plànol número 7 i en els plànols de la sèrie número 8 queden grafiades la 
jerarquització de vies així com les previsions mínimes d'aparcament i les seccions 
tipus de cadascun dels vials del sector. 
 
El carrer de Sant Cristòfol manté la secció de calçada existent amb els 2 carrils 
existents, però afegint un carril addicional per girs i per la parada d'autobús en el 
tram al voltant del parc que es converteix en aparcament en el tram següent cap al 
carrer Viladordis. 
 
El nou vial prolongació del carrer Sant Maurici formarà part de la xarxa 
complementària de vehicles. En aquest sentit s’ha estudiat la secció, d’una banda 
amb vorera comercial i de l’altra amb el parc lineal, per tal de compatibilitzar-la amb 
l’itinerari principal de vianants. 
 
Pel que fa al tram de la carretera del Pont de Vilomara al voltant de l'escola es 
planteja com a carrer de zona 30 amb passos de vianants sobreelevats per 
compatibilitzar el pas de vehicles amb el recorregut principal de vianants. Aquesta 
actuació, però haurà d’esperar el desenvolupament del Pla parcial adjacent i la 
definitiva segregació dels sentits de circulació de la carretera (sentit sortida) i el 
carrer Sant Cristòfol (sentit entrada). 
 
En relació als carrers dels edificis de la Sagrada Família i al carrer Terrassa, es 
proposa consolidar la situació de carrers de convivència i millorar-la establint la 
possibilitat que els veïns dels edificis de la Sagrada Família puguin accedir a la nova 
oferta d’aparcaments que el nou sector generarà.  
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En relació als focus generadors de major mobilitat, es considera que amb les 
mesures proposades per la resta de formes de mobilitat, l’escola hauria de passar a 
reduir la seva accessibilitat en vehicle privat. Pel que fa a la possible superfície 
comercial, les mesures proposades per la resta de modes de transport haurien de 
potenciar que l’accessibilitat des de l’entorn urbà consolidat sigui a peu, en bicicleta o 
transport públic. Tot i això, atès que resulta difícil de modificar significativament 
l’accés en vehicle privat pel tipus de compra de grans quantitats que ofereix una 
superfície comercial d’aquest tipus, la xarxa viària existent hauria de ser capaç 
d’absorbir l’increment de vehicles que generarà.  
 
D’una banda, cal tenir en compte la dada exposada anteriorment d’aquesta possible 
superfície comercial que generaria un increment de 125 vehicles/hora en hora punta, 
i de l’altra, la capacitat vial del carrer Sant Cristòfol i les dades d’aforaments de la 
cruïlla amb el carrer Viladordis que va comptabilitzar el Pla de mobilitat de Manresa.  
 

 
 
D’acord amb aquestes dades, en la secció sud del carrer Sant Cristòfol (C i D), en 
les hores punta hi passen uns 1.614 vehicles, és a dir 403 vehicles/hora, mentre que 
en la secció nord hi passen 2.548 vehicles, és a dir 637 vehicles/hora. En les 
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seccions del carrer Viladordis, les xifres s’eleven fins a 913 vehicles/hora i 615 
vehicles/hora.  
 
L’increment dels 125 vehicles/hora en el carrer Sant Cristòfol podria ser assumible, si 
tenim en compte la capacitat de la via, entre 900 i 1.500 vehicles/hora amb un nivell 
de servei entre C i B (circulació estable) en la secció sud. Pel que fa al carrer 
Viladordis i a la carretera del Pont de Vilomara, aquest increment es repartirà, de 
manera que es considera que pot ser assumible. 
 
En relació a la resta d’usos terciaris previstos en les plantes baixes de les 
edificacions, es considera que la configuració física dels locals, i la parcel·lació molt 
més reduïda, generarà una oferta molt més diversa amb una demanda associada 
més local on els desplaçaments a peu puguin ser majoritaris.  
 
Pel que fa a la previsió d'aparcaments per a vehicles tipus turisme i per a 
motocicletes s'estableix normativament al document de Pla parcial l’obligació 
establerta pel Pla general de Manresa i pel Decret 344/2006 de reserves mínimes 
d'aparcament de vehicles. Aquesta previsió de places d'aparcament de vehicles és la 
següent: 
 
TAULA PREVISIÓ MÍNIMA D’APARCAMENTS DE VEHICLES EN EDIFICACIÓ RESIDENCIAL 
 
VEHICLES TIPUS TURISME 

unitat 
mínima 
edificació clau 

 sostre 
terciari m² 

sostre 
residencial m² 

nombre 
màxim 

habitatges  previsió mínima places de vehicle TURISME de 2,40x4,75m 
UE 1 1.6a                -     2.594,40           29 29 habitatges de menys de 90m² x 1 plaça=29     29 
UE 2 1.6a                -     2.594,40           29  29 habitatges de menys de 90m² x 1 plaça=29     29 
UE 3 1.6aP                -     2.086,80           28 28 habitatges de menys de 90m² x 1 plaça=28     28 
UE 4* 1.6a         912,41     1.093,80            12  12 habitatges de menys de 90m² x 1 plaça=12     30
  912,41 m² de sostre comercial x 1 plaça/50m²=18 
UE 5* 1.6a 1.124,75       881,46            10  10 habitatges de menys de 90m² x 1 plaça=10     32 
  1.124,75 m² de sostre comercial x 1 plaça/50m²=22 
UE 6* 1.6a 962,84       1.043,37            12  12 habitatges de menys de 90m² x 1 plaça=12     31
  962,84 m² de sostre comercial x 1 plaça/50m²=19 
UE 7 1.6b    1.230,88     2.588,25         29 29 habitatges de menys de 90m² x 1 plaça=29    54 
    1.230,88 m² de sostre comercial x 1 plaça/50m²=23 
UE 8 1.6b       570,20       1.471,25          16 16 habitatges de menys de 90m² x 1 plaça=16 27 
       570,20 m² de sostre comercial x 1 plaça/50m²=11  
UE 9 1.6b       569,90      1.793,00          20 20 habitatges de menys de 90m² x 1 plaça=20    31 
       569,90 m² de sostre comercial x 1 plaça/50m²=11  
UE 10 1.6bP       909,45     3.403,34          45  45 habitatges de menys de 90m² x 1 plaça=45    63 
       909,45 m² de sostre comercial x 1 plaça/50m²=18  
UE 11 1.6b    1.382,95      2.645,93          29 29 habitatges de menys de 90m² x 1 plaça=29    57 
        1.382,95 m² de sostre comercial x 1 plaça/50m²=28  
UE 12 1.6cP    1.021,17      4.799,17          63 63 habitatges de menys de 90m² x 1 plaça=63    83 
       1.021,17 m² de sostre comercial x 1 plaça/50m²=20  
 1.3a                -     2.217,28          25  25 habitatges de menys de 90m² x 1 plaça=25    25 
TOTAL 8.648,55    29.212,45         347    519
*En aquestes finques es computa el sostre en planta baixa com a ús comercial tot i que el planejament el 
defineix com a residencial (amb la resta d’usos admesos). En qualsevol cas, el projecte d’edificació haurà de 
complir les places mínimes d’acord amb l’ús a què finalment es destini. 
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MOTOCICLETES 

unitat 
mínima 

edificació clau sostre terciari m² 
sostre 

residencial m² 

nombre 
màxim 

habitatges 
previsió mínima places de MOTOCICLETA de 

1,10x2,25 
UE 1 1.6a                   -    2.594,40           29 29 habitatges x 0,5 places=15      15 
UE 2 1.6a                    -    2.594,40           29  29 habitatges x 0,5 places=15      15 
UE 3 1.6aP                    -    2.086,80           28 28 habitatges x 0,5 places=14      14 
UE 4* 1.6a         912,41    1.093,80            12  12 habitatges x 0,5 places=6      6 
UE 5* 1.6a 1.124,75            881,46            10  10 habitatges x 0,5 places=5 5 
UE 6* 1.6a 962,84       1.043,37            12  12 habitatges x 0,5 places=6      6 
UE 7 1.6b       1.230,88    2.588,25         29 29 habitatges x 0,5 places=15      15 
UE 8 1.6b         570,20       1.471,25          16 16 habitatges x 0,5 places=8       8 
UE 9 1.6b          569,90      1.793,00          20  20 habitatges x 0,5 places=10      10 
UE 10 1.6bP          909,45    3.403,34          45 45 habitatges x 0,5 places=23     23 
UE 11 1.6b       1.382,95      2.645,93          29 29 habitatges x 0,5 places=15      15 
UE 12 1.6cP       1.021,17      4.799,17          63 63 habitatges x 0,5 places=32     32 

1.3a                   -    2.217,28          25 25 habitatges x 0,5 places=13      13 
TOTAL 8.648,55    29.212,45        347     177 
*En aquestes finques es computa el sostre en planta baixa com a ús comercial tot i que el planejament el 
defineix com a residencial (amb la resta d’usos admesos). En qualsevol cas, el projecte d’edificació haurà de 
complir les places mínimes d’acord amb l’ús a què finalment es destini. 
 
TAULA PREVISIÓ MÍNIMA D’APARCAMENTS DE VEHICLES EN SISTEMES 
 

Sistema 
 Superfície 

sòl m² 
 Sostre 

cosntruït* 
previsió mínima de places de 

TURISME de 2,20x4,50m 

Equipament 
docent 

 
8.118,85 3.000,00 

3.000 m² de sostre  x 
1 plaça/100m2=30    30 

Espais 
lliures 

 
10.512,52    

TOTAL     30 
(*) El sostre construït s'estableix en funció dels Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres 
docents de la Generalitat de Catalunya per a un CEIP de dues línies amb una superfície de parcel·la d'uns 
8.000m2. En tot cas la prevsió definitiva de places d'aparcament s'ajustarà a la normativa vigent aplicable 
segons les condicions reals de l’edificació. 
 
Pel que fa a les operacions de càrrega i descàrrega previstes als locals comercials 
en planta baixa, en el Pla parcial, s’ha establert normativament l’obligació de destinar 
per a magatzem un mínim d’un 10% del sostre destinat a aquest ús, d’acord amb 
l’article 6.1 del Decret 344/2006.  
 
En relació a la possible superfície comercial, atès que s’estima que tindria una 
superfície de venda d’uns 1.700 m2, haurà de disposar de dos molls de càrrega d’un 
mínim de 3x8 m cadascun integrat a la instal·lació o situat en terrenys edificables del 
mateix solar. 
 
Així mateix, el corresponent projecte d’urbanització també ha de preveure la situació 
de les places d’aparcament de càrrega i descàrrega a la via pública necessàries per 
al compliment de les determinacions de l’article 6 del Decret 344/2006, que en 
aquest cas hauran de ser entre 9 unitats de 3x8 metres. 
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6.  CONCLUSIONS 
El desenvolupament del Pla parcial de la Sagrada Família suposa la creació de 379 
nous habitatges, 5.684,55m2 de sostre comercial, un equipament escolar i un parc 
urbà de grans dimensions. Tot i això, la nova ordenació prevista en la modificació de 
Pla parcial permet que en les finques de la vorera nord-oest de la cantonada del 
carrer Sant Cristòfol amb la prolongació del carrer Sant Maurici, s’implanti una 
superfície d’uns 1.700m2 –de venda- en planta baixa destinada a ús comercial, 
malgrat l’ús principal és el residencial. És per aquest motiu que l’ordenació realment 
avaluada és basa en una hipòtesi on part del sostre d’aquestes finques en qüestió es 
destina a sostre comercial, resultant 8.188,55m2 –que són els 5.684,55m2 + 
3.000m2- de sostre destinat a aquest ús i 349 habitatges aproximadament. 
 
De l'anàlisi del conjunt de xarxes de mobilitat se’n desprèn que els principals focus 
generadors de mobilitat com són l'escola, el parc i la possible superfície comercial, a 
més de les edificacions residencials amb comerç a les plantes baixes queden 
connectats correctament amb la resta de teixit urbà.  
 
L’ordenació del nou sector millora considerablement les condicions d'accessibilitat 
existents i estableix noves prioritats pel que fa a la mobilitat generant recorreguts per 
a vianants de qualitat, recorreguts per a bicicleta integrats en parcs i millora de 
l'accessibilitat al transport públic. Aquestes determinacions possibilitaran el canvi de 
tendència actual en que el mitjà de transport més utilitzat és el vehicle privat per 
passar a desenvolupar formes de mobilitat més sostenibles com l'ús del transport 
públic i col·lectiu, la bicicleta o els desplaçaments a peu. 
 
D'altra banda, ateses les característiques del context urbà on se situa, es pot 
considerar que l'increment de mobilitat generat pel nou sector és assumible per les 
infraestructures existents i les noves mesures proposades. 
 
En relació a la possible superfície comercial, es considera que l’increment de 
mobilitat que podria generar és assumible pel viari existent i proposat tenint en 
compte que la implantació concreta requerirà mesures addicionals en funció de les 
característiques d’aquesta, en relació a la millor situació dels accessos, l’afluència 
real estimada, les hores punta concretes. 
 
 
Manresa, octubre del 2016 
Per l’equip redactor  
 
Lara Rivero Zamora 
Arquitecta



 



 

P R O P O S T A  D E  F I N A N Ç A M E N T



 



ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 
M O D I F I C A C I  Ó   P U N T U A L    D E L   P L A    P A R C I A L 
P P 6    S A G R A D A   F A M Í L I A                                                                                                                                      25 

 

D’acord amb l’article 19 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels 
estudis d’avaluació de la mobilitat generada, cal incorporar en el present document 
una proposta de finançament dels diferents costos generats per l’increment de 
mobilitat degut a la nova actuació i establir 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 prolongacions 
de les existents. 
 
Un cop estudiada la situació del transport públic existent, es considera, tal i com 
queda reflectit en l’apartat 5.b del present document, que la capacitat actual de les 
xarxes existents pot assumir l’increment de mobilitat generada. Es considera que no 
és necessari l’increment o perllongament de les línies existents, de manera que no 
s’assumeix cap cost relacionat al dèficit d’explotació del servei. 
 
No obstant aquestes circumstàncies, en el present document s’han proposat altres 
mesures en relació al transport públic que cal valorar econòmicament: 
 
 1_Trasllat de post i senyalització de la parada existent al carrer Sant Blai 
 2_Instal·lació d’una marquesina corresponent a la nova parada 
 proposada de la línia 8 al carrer Sant Cristòfol. 
 
En aquest cas caldria pressupostar: 
 
 1_Trasllat post i senyalització         600 euros 
 2_Instal·lació marquesina    9.500 euros 
 TOTAL ACTUACIONS               10.100 euros 
 
D’acord amb els articles 44 i 45 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme s’estableix el deure de costejar 
aquestes actuacions per part dels propietaris com a despeses d’urbanització. 
 
 
Manresa, octubre del 2016 
Per l’equip redactor 
 
 
 
Lara Rivero i Zamora 
arquitecta
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