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1. INTRODUCCIÓ
a. Exposició de motius i objectius

En els darrers anys s’ha evidenciat la necessitat d’incorporar en el procés de
planificació territorial un estudi de la mobilitat generada. L’ús massiu del vehicle
privat ha originat un disseny i gestió del sistema viari que ha tingut com a prioritat
màxima el trànsit d’aquest vehicles amb detriment d’altres usos més sostenibles.
Per a propiciar un canvi de tendència s’han desplegat una sèrie de normatives a tenir
en compte alhora de dibuixar i gestionar les infraestructures de transport.
Presentem un resum de normatives de mobilitat que són referència per al present
estudi:
-

Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25
de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’Accessibilitat de Catalunya

-

Llei 9/2003, de 13 de juny, de la Mobilitat

-

Decret 305/2006 de 18 de juliol, Reglament de la Llei d’Urbanisme; Article
71: Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada

-

Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels Estudis d’Avaluació
de la Mobilitat Generada

-

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

El present estudi de mobilitat generada pretén donar compliment al que disposa la
normativa.
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Els objectius d’aquest estudi són:
• Conèixer les característiques de la mobilitat del municipi
• Estimar la mobilitat que generarà el nou planejament urbanístic
• Identificar la xarxa d’itineraris principals per a vianants, transport
col·lectiu, bicicletes i vehicles privats
• Identificar els punts crítics del sistema de mobilitat i proposar les
mesures necessàries per millorar-ne les condicions i l’accessibilitat
• Dissenyar les propostes d’actuació convenients
L’estudi es planteja des d’una visió sostenible del creixement urbà i l’ordenació del
territori. Així es proposaran mesures que conjuguin les necessitats atenent a criteris
de sostenibilitat. Forma part del conjunt dels estudis tècnics que conformaran
l’elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística del Municipi del Molló (POUM), i les
mesures de mobilitat que s’hauran d’incorporar al mateix POUM.
La planificació i gestió de la mobilitat també ha de ser conseqüent amb allò establert
en les planificacions estratègiques que afecten el sistema de mobilitat: el Pla estratègic
del sector terciari del Ripollès, el Pla director urbanístic del Ripollès, el Pla especial
dels usos del sòl no urbanitzable de la comarca i el Pla comarcal de muntanya.

b. Referència territorial del municipi

Molló és un municipi rural muntanyenc, situat al nord-est de la comarca del Ripollès,
a la Vall de Camprodon. El terme limita al nord amb el municipi de Prats de MollóLa Presta (Vallespir, França), a l’est i al sud amb el municipi de Camprodon, i a
ponent amb els termes de Llanars i Setcases. El municipi té una extensió de 43 Km2 i
està format per nou entitats de població.
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La mobilitat a Molló és condicionada per la seva situació i característiques
geogràfiques. El territori municipal és d’orografia irregular i les infraestructures estan
condicionades i s’adapten a aquestes característiques del territori.

c. Estructura urbana de municipi. Xarxa d’entitats

La mobilitat a Molló és i ha estat condicionada pel fet que aquest tradicionalment ha
estat un territori de poblament disseminat, amb nombroses cases de pagès i veïnats
dispersos en el territori. Els pobles o entitats de població del municipi generen
mobilitat conseqüentment amb la població que els habita, 329 habitants
empadronats en l’any 2006, i els turistes i visitants puntuals que s’hi desplacen. Els
nuclis de població principals del municipi són Molló i Espinavell, són els que
generen més mobilitat; els fluxos de mobilitat són molt menors en la resta de veïnats
que tenen nuclis agrupats de població petits o que tenen població disseminada en
masos i cases rurals pel municipi, aquests són: Fabert, la Ginestosa, el Riberal, El
Grell, Ca’n Solà, Moixons, i Favars, a més de diverses masies disperses.
Actualment, l’espai per a la mobilitat als nuclis del municipi de Molló està format,
bàsicament, per petits carrers. Alguns nuclis de població del municipi, els més petits,
no tenen trama urbana ni carrers pròpiament, sinó que es tracta d’unes poques cases
agrupades, i d’altres disseminades, en què la mobilitat depèn dels camins d’accés a
aquests. Els carrers del nucli de Molló sí que estan en la seva majoria pavimentats.
Els carrers dels nuclis urbans d’Espinavell i Fabert la majoria de carrers estan
asfaltats precàriament, i d’altres no ho estan; en la resta de pobles gairebé no hi ha
carrers, sinó espai entre cases.
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Concretament sobre l’accessibilitat als diferents nuclis urbans del municipi, la del
poble Molló és correcta a través d’una rotonda. També es consideren adequats els
accessos a Espinavell i Fabert, mitjançant bones pistes asfaltades. Els accessos als
altres nuclis de població són clarament millorables.

d. Descripció de les connexions viàries del municipi amb la
resta de la demarcació

L’enllaç viari del municipi de Molló amb la resta del territori és la carretera C-38. Al
municipi veí de Camprodon, hi trobem el nexe viari més proper on conflueix la
carretera GI-V-5264 en direcció a Setcases i Vallter 2000 entre d’altres. Notem que la
pròpia connexió de Molló amb Camprodon mitjançant la C-38, manté dos trams de
diferents característiques: de Camprodon a l’accés a la carretera de Beget el paviment
està en mal estat, des d’aquest punt fins al poble de Molló la carretera es troba
asfaltada i en bon estat.
La carretera GIV-5223 que, a partir de la C-38, connecta amb Rocabruna i Beget és
estreta i amb molts revolts, especialment entre Rocabruna i Beget.
Des de coll d’Ares fins i a Prats de Molló al Vallespir a l’estat francès, la carretera te
un fort pendent.
La connexió de Molló amb Setcases i amb la part més alta de la vall on neix el Ter és
correcte, es realitza mitjançant la pista forestal que s’inicia en la carretera GI-V-5225
fins a Setcases, o bé des de Camprodon per la carretera GI-V-5264.
La connexió amb d’altres municipis de la Vall de Camprodon es fan a partir de
Camprodon i la C-38.
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D’altres connexions són: per la C-26 hi ha la connexió amb Ripoll i amb Olot, i la
N-260 amb Vic i Barcelona.
Altres carreteres de fora l’àmbit municipal que tenen influència en la mobilitat de
Molló, i que han estat millorades recentment són, a més de la C-38, la N-260, la C17, i la C-36, al Ripollès i la Vall de Camprodon i en les comarques veïnes d’Osona i
la Garrotxa. Aquestes millores contribueixen a la millora del sistema de mobilitat
general supramunicipal.
Per tal d’accedir a la infraestructura fixa de mobilitat ferroviària haurem de desplaçarnos fins a Ripoll.
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2. DETERMINACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA
a. Càlcul i descripció de la mobilitat que generaran els
diferents usos previstos en el planejament

Per determinar la mobilitat que originaran els diferents usos, es calcula una
estimació del nombre de desplaçaments que generaran en funció del nombre
d’habitatges, superfícies i dels usos permesos en el planejament.
Per totalitzar el nombre de viatges generats/dia s’ha aplicat els següents paràmetres
específics per cada ús segon dades del POUM:
Paràmetres d’estudi de la mobilitat generada1
Viatges generats/dia
Ús habitatge
Ús industrial
Ús comercial
Equipaments
Zones verdes

7 viatges/habitatge o 3 viatges/persona
5 viatges/100 m2 de sostre
50 viatges / 100 m2 de sostre
20 viatges/100 m2 de sostre
5 viatges/100 m2 de sòl

Amb el càlcul del nombre de viatges generats/dia s’establirà una gradació de les àrees
amb més concurrència de trànsit. En funció de l’anàlisi d’aquest valors i amb la base
de la normativa vigent aplicable s’estudiarà la necessitat de condicionament dels
eixos viaris existents i projectats, garantint així una adequada distribució d’usos que
permeti actuar cap a una la mobilitat sostenible. Es seguirà també aquest criteri per
dissenyar les noves propostes de xarxa d’itineraris per a vianants, transport públic,
bicicletes i vehicles privats, que transcorreran per aquest eixos.

1

Segons la Regulació dels Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada. Decret 344 / 2006, de 19 de
setembre.
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Les propostes respondran a les necessitats de transport i mobilitat, prioritzant
conceptes com la proximitat i accessibilitat.
A la taula següent es calcula l’estimació de viatges generats en funció del nombre
d’habitatges, superfícies i dels usos permesos en el planejament que generaran
mobilitat.
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Taula 1: Estimació de viatges generats / dia segons zonificació actual.
Zonificació segons
POUM
Espinavell, Nucli

Usos

Superfície

Número
habitatges

Estimació de
desplaçaments / dia
Generats
Totals

NU.1

Habitatge

55

192

385

NE.1

Habitatge

20

70

140

Comercial

150,0

37

75

ZV.1

Zona verda

153,8

4

8

ZV.2

Zona verda

525,0

13

26

Total
Fabert, Nucli

634
NU.2

Habitatge

22

77

Total
Gassiot, Urb.

154
EQ.1

Equipament

NE.2

Habitatge

ZV.3

Zona verda

2975, 5
50

297

595

175

350

36

72

1444,5

Total
Molló, Nucli

154

1017
EQ.2

Equipament

2245,7

224

449

EQ.3

Equipament

186,4

18

37

EQ.4

Equipament

1605,0

160

321

EQ.5

Equipament

2354,4

235

471

NU.3

Habitatge

126

441

882

NE.3

Habitatge

11

38

77

NE.4

Habitatge

25

87

175

NE.5

Habitatge

24

84

168

NE.6

Habitatge

26

91

182

Comercial

100,0

25

50

ZI.1

Industrial

1936,0

53

106

ZI.2

Industrial

9064,0

227

453

ZV.4

Zona verda

468,0

11

23

ZV.5

Zona verda

812,2

20

41

ZV.6

Zona verda

408,0

10

20

Total

3455
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Per poder elaborar la taula estimatòria de mobilitat generada del municipi, s’ha
dividit el territori en grans zones en relació al usos planificats. Cada zona obté un
valor de desplaçaments. El plànol 01 mostra la distribució dels diferents àmbits i els
desplaçaments que en genera. S’ha de tenir en compte que els valors que podem
observar estan per sobre del reals. Diferents condicionants causen aquesta
significativa diferència.
Els resultats obtinguts no responen exactament a la realitat diària de la
mobilitat zonal del municipi que és molt inferior.
Una sèrie de motius incideixen en la variabilitat d’aquestes dades, com és la
població flotant i el turisme.
S’ha de tenir en compte que els caps de setmana i els dies festius, el municipi rep la
població que treballa i pernocta fora en dies laborals, i la població que fa ús de la
segona residencia en l’àmbit d’estudi. En el cens d’habitatges del 2001 del municipi
de Molló, 183 habitatges estaven classificats de tipus secundari, ocupats
temporalment en caps de setmana, festius o vacances. Per tant, la mobilitat generada
per aquest habitatges s’hauria de tenir en compte únicament durant aquests períodes
temporals.
Una altra dada important a tenir present és el nombre d’habitatges vacants, un
total de 59 en l’any 2001.
El turisme és un factor que intervé en l’augment de la mobilitat del municipi.
Actualment 5 establiments turístics estan oferint 116 places d’allotjament. 6
establiments de restauració completen la dotació d’activitats comercials turístiques.
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Amb el coneixement d’aquests condicionants podem interpretar amb millor
exactitud les dades obtingudes i extreure les següents conclusions:
-

El nucli urbà equivalent al casc antic del nucli de Molló manté el valor
de mobilitat més elevat. Podem dir que defineix la tendència diària de
mobilitat de la població resident i és reflex de la seva mobilitat obligada;
172 viatges per motiu de treball i 15 viatges per motiu d’estudi.(Idescat,
2001). Aquest valor s’incrementa amb la mobilitat no obligada.

-

Els equipaments i les zones industrials són espais importants generadors
de mobilitat en el municipi.

-

Un gran nombre de les zones contemplades com a noves edificacions,
mantindrien una mobilitat baixa en dies laborables i un increment
important en caps de setmana i vacances.

Podem resoldre que les dades obtingudes de mobilitat generada pels diferents usos
del planejament s’han d’interpretar per als dies de màxima ocupació del municipi.
En l’interior dels nuclis els desplaçaments és fan a peu, donada la seva dimensió. Per
desplaçar-se entre diferents nuclis, el vehicle privat és el mode de transport utilitzat
en quasi la totalitat dels desplaçaments.
En relació a la distribució de fluxos de mobilitat, Camprodon és el municipi de
principal destinació dels viatges intermunicipals originats des de Molló. Els motius
són el treball, serveis i compres. Altres destinacions freqüents són Campdevànol per
motius sanitaris i per motius més específics, Olot, Ripoll i Barcelona.
La meitat dels treballadors ocupats que viuen a Molló van a treballar a d’altres
municipis.
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Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) de les 172 persones que
treballen com a població ocupada resident (POR), els desplaçaments al treball des de
Molló, 84 es fan en el mateix municipi, i 88 fora del municipi, principalment van cap
a Camprodon, Ripoll, Olot i Barcelona. D’aquests treballadors que es desplacen,
alguns estan empadronats a Molló, però de fet viuen de dilluns a divendres més a
prop del seu lloc de treball, lluny de Molló. De les, com a mínim, 15 persones que es
desplacen des d’altres municipis –majoritàriament des de Camprodon- a treballar a
Molló, la majoria treballen en la construcció i en les empreses turístiques. Sumant
aquests desplaçaments des d’altres municipis amb els que es fan des en el propi
municipi per motius de treball es conclou que els llocs de treball localitzats a Molló
són 99.
Molló té una elevada motorització, la taxa és de 871 vehicles per cada 1000
habitants2, una taxa molt elevada conseqüència de diferents motius, entre ells, la
manca d’una oferta de transport públic, que ha originat que la població anés
adquirint vehicles i es consolidés una dependència total de l’ús d’aquest mode
de transport mitjançant vehicle privat.

2

Idescat. Índex de Motorització 2001.
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_Alternatives de creixement_

El POUM presenta una sèrie d’alternatives de creixement per el nucli de Molló. En
aquest apartat estudiarem concretament la proposta de màxim creixement i
determinarem la mobilitat que generarà. (veure plànol 02)
El sistema de càlcul i representació és el mateix que s’ha efectuat anteriorment.

Taula 2: Estimació de viatges generats / dia segons l’alternativa 4 de creixement del
municipi de Mollò
Zonificació zones de
creixement segons POUM

Usos

Número
habitatges

Estimació de
desplaçaments / dia
Generats
Totals

Molló, Nucli PAU7

Habitatge

19

66

133

NE.6

Habitatge

55

192

385

Habitatge

124

434

868

Habitatge

38

133

266

sector nord
NE.7
sector sud
Mollo, Urb.
Can Gassiot

NE.8

Total

2030

L’alternativa 4 presenta un creixement distribuït en diferents punts al nord i al sud
del nucli urbà del municipi de Molló i al nord de la urbanització de Can Gassiot.
L’àrea amb generació d’un major nombre de viatges és la que es preveu
desenvolupar-se al sud del nucli, amb una estimació de 434 viatges.
Aquests valors dependran del nombre d’habitatges destinats a segona residència i de
la seva ocupació final.
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Amb les propostes de xarxa viària i de transport que en el present estudi es
descriuen, es garantirà l’accessibilitat d’aquestes noves àrees urbanes procurant la
compatibilitat d’usos. Les noves infraestructures s’han dissenyat també per resoldre
problemes puntuals de mobilitat, regularment en caps de setmana i festius, i poder
donar servei a l’augment de trànsit que es preveu que es produeixi.

b. Representada cartogràfica de la mobilitat generada

El plànol annex 01, mostra la representació dels valors de mobilitat generada
resultants de la taula 1. S’han agrupat els valors en 6 intervals i un valor concret.
Cada zona es distingeix amb un color en relació al nombre de viatges que genera.
Aquests viatges s’atribueixen al total de la zona assignada.
Recordem, com ja s’ha explicat anteriorment que els resultats obtinguts no responen
exactament a la realitat diària de la mobilitat zonal del municipi i que s’haurà
d’interpretar segons els criteris abans especificats.
El plànol annex 02, mostra la representació dels valors de mobilitat generada
resultants de la taula 2. Podem apreciar les zones de creixement del municipi i la
previsió de mobilitat que generaran.
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3. XARXA VIÀRIA
a. Descripció de la xarxa viària actual
Xarxa viària interurbana_

El sistema de comunicació viari intermunicipal s’articula principalment en dos eixos,
les carreteres C-38 i la GI-V-5225, la resta conformaria la xarxa de camins i pistes
forestals.
En la imatge següent podem apreciar el recorregut d’aquestes dues vies.

Font: Mapa de Carreteres 2006. DPTOP. Generalitat de Catalunya

- Carretera C-38

Carretera secundària que té origen a Sant Pau de Segúries (C-26) i acabament al
límit amb la frontera francesa a Coll d’Ares en el municipi de Molló. És
gestionada directament des del Servei Territorial de Carreteres de Girona.
Contempla en el seu pas pel municipi de Molló, dos carrils, un per a cada sentit
de la marxa. El ferm està en bon estat; actualment s’estan enllestint les obres de
millora i reforç del ferm del tram entre la rotonda de Molló i el Coll d’Ares.
DOCUMENT ANNEX . ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA
AL MUNICIPI DE MOLLO
16

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Molló
Aprovació inicial

La carretera C-38, que travessa longitudinalment el municipi, és la carretera
amb la que connecten gairebé tota la resta de vies i camins del municipi,
connectant així amb la resta de la xarxa viària.
Representa el canal de sortida del municipi cap a les destinacions més
demandades per els habitants de Molló: Camprodon, Campdevànol, Olot i
Ripoll.

S’ha analitzat les dades extretes dels aforaments realitzats en la C-38 en el punt
kilomètric 18,900, en direcció Molló-Espinavell., a l’estació secundària 403-417.
La següent imatge mostra la localització de l’aforament.

Pla d’aforaments 2004. Direcció General de Carreteres
Generalitat de Catalunya
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La IMD anual se situa en 541 vehicles amb una proporció de 8,87 de pesants. La
baixa proporció de pesants i el caràcter rural i turístic del municipi va preveure que el
valor d’intensitat de trànsit no serà regular al llarg de l’any.
Un cop analitzats els valors per mesos aforats, es detecta una irregularitat important
de la mobilitat per als diferents mesos de l’any.
El següent gràfic mostra l’augment significatiu de la mobilitat de vehicles en període
estival.
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Elaboració amb dades extretes del Pla d’aforaments 2004. Estació 403-417.
Direcció General de Carreteres
Generalitat de Catalunya

Els resultat del gràfic evidencia el caràcter estacional de la mobilitat del
municipi de Molló, fet que condiciona clarament l’ús dels serveis i capacitat de les
vies.
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- Carretera GI-V-5225

Carretera que té origen a Espinavell i acabament a la carretera C-38.
L’organisme competent de la via és la Diputació de Girona.

- Xarxa viària interurbana de segon nivell

Considerem com a xarxa de segon nivell la resta de carreteres locals, camins i
pistes forestals.
Les carreteres GI-V-5225 a Setcases i un tram de la carretera GI-V-5223, des
de la C-38 (entre Camprodon i Molló) amb Rocabruna i Beget (al terme
municipal de Camprodon), són de titularitat de la Diputació de Girona.
La resta conformen la xarxa de camins i pistes forestals de titularitat municipal
o privada
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_Xarxa viària dels nuclis urbans_

La xarxa viària dels nuclis urbans presenta unes característiques que venen definides
per la morfologia provinent de les antigues estructures de camins, horts, escorrenties
i recs d’aigua, amb poques alineacions contínues de façana que condicionaren les
característiques i amplades dels carrers; sent aquestes característiques les típiques dels
pobles rurals d’origen medieval.
Seguidament presentem una anàlisi de la xarxa viària dels nuclis que mantenen un
mínim d’agregació urbana.

Xarxa viària del nucli de Molló

En el nucli de Molló destaquen jeràrquicament els vials bàsics, de connexió i accés;
el vial d’accés a la C-38, el carrer Sant Sebastià i el carrer de la Font Vella.
La mobilitat existent en aquest nucli es distribueix en la carretera d’accés des de la C38 i el carrer de Sant Sebastià, fins la plaça Major des d’on sorgeix el carrer Setcases,
el carrer de la Font i el camí que el segueix fins a Favars, i el carrer de la Guardiola
que es preveu que tingui continuació amb un camí fins al cementiri i amb un nou
accés pel nord des de la C-38.
Sobre l’ordenació de la xarxa viària i la seva direccionalitat, gairebé tots els carrers
són de doble sentit, excepte el carrer de l’Església que manté un únic sentit per a
enllaçar amb l’accés a la C-38.
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La xarxa urbana del municipi és completada amb els restants carrers que poden ser
considerats xarxa secundària, i que es caracteritzen per la baixa velocitat de circulació
i per la seva funció d’accessibilitat i capil·laritat. Aquests altres carrers o vials es
connecten als vials principals, en un disseny viari funcional per la baixa intensitat de
trànsit rodat.
Actualment aquestes dotacions infraestructurals no compleixen els requisits bàsics
per garantir una accessibilitat adequada a les diferents zones de creixement.
Existeixen diferents punts de conflicte de trànsit de vehicles; en la plaça Major, els
carrers Sant Sebastià i de l’Església.
A aquest fet, s’ha d’afegir l’augment de circulació produït per la nova mobilitat que
es generarà des de les urbanitzacions de Can Gassiot. L’accés a les urbanitzacions
pels eixos viaris interiors del nucli de Molló (carrers Sant Sebastià i de la Font Vella)
continuant pel camí a Favàs, presentaria problemes de mobilitat en hores punta de
trànsit. Aquest itinerari ja presenta actualment nombrosos punts de conflictivitat de
trànsit , com és el cas de l’accés de la plaça Major al carrer de la Font Vella.
Els principals problemes relacionats amb l’accessibilitat i mobilitat que es detecten al
municipi, als que hem fet referència, i que afecten encara que de forma indirecta
l’àmbit d’estudi, són: la senyalització insuficient, que part dels carrers no presenten
les condicions requerides pel codi de circulació, un relativament alt índex
d’aparcament sobre la vorera, o massa a prop de les cases, i a prop de les
interseccions, la velocitat excessiva, existència d’alguna cruïlla perillosa com la de la
carretera d’accés amb el carrer Sant Cristòfol, o la situació de la parada d’autobús no
senyalitzada.
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En la següent imatge podem apreciar l’estat actual de la xarxa viària del municipi.
Nucli de Molló
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Llistat dels carrers del nucli de Molló
Número d’identificació

Nom del carrer o plaça

en el plànol
1-3

Carrer San Sebastià

4

Plaça Major

5

Carrer de la Font Vella

6, 8

Carrer de la Guardiola

7

Carrer de Setcases

9, 10

Carrer de l’Església

11

C-38 accés al municipi

12

Camí

13

Carrer de Sant Cristòfol

14

Carrer Quinta d’en Julià

15

Carrer dels Horts d’en Julià
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Urbanització Gassiot, Nucli de Molló

Aquesta urbanització connecta al nucli de Molló mitjançant el camí de Molló a
Favàs. El camí presenta diferents trams en mal estat.
En referència als carrers de la urbanització, apreciem tal i com mostra la fotografia 3;
que les seccions tenen una amplada apropiada però no estan limitats els diferents
usos i senyalitzacions. El vial principal de la urbanització no disposa de cap tipus de
senyalització vertical ni horitzontal.
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Xarxa viària del nucli d’Espinavell

A Espinavell s’hi accedeix per la carretera GI-V-5225 que prové des de la carretera
C-38. Es tracta d’una carretera recentment condicionada i en bon estat.
Espinavell presenta un problema que condiciona l’accessibilitat als diferents punts
del nucli, la seva elevada pendent a tot el municipi. Actualment s’està condicionant
part de la xarxa viària i encara que sigui inviable solucionar part d’aquesta dificultat,
sí podem preveure mesures que ajudin a minorar els inconvenients i adequar certs
aspectes.
L’accés al nucli és inapropiat per a garantir una mobilitat segura. La carretera d’accés
té capacitat per un carril, i la manca de senyalització i divisió d’usos, originen per
aquest tram, un punt conflictiu de mobilitat.
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Xarxa viària del nucli de Fabert

A Fabert s’hi accedeix des de la carretera C-38, per un camí força estret però
totalment asfaltat i en bon estat.
La baixa mobilitat d’aquesta zona no presenta problemes alhora de transitar per
aquestes vies.
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Xarxa viària de la resta de nuclis

La Ginestosa té l’accés des de C-38 en el punt on hi ha Ca n’illa i l’estació de
servei/gasolinera des d’on baixa una pista o camí pavimentat parcialment fins la
Ginestosa i que continua fins al Riberal. Des d’aquest punt també es pot accedir per
una pista que te el seu inici en la C-38 (prop del municipi de Molló), que coincideix
en el seu primer tram amb el GR-11. Fins al Riberal el camí està en mal estat,
havent-hi trams inundables, i sent la major part del camí sinuós i sense asfaltar.
L’accés al Riberal des del Molló és irregular, te molts trams sense asfaltar i està en
mal estat, especialment els trams que tenen un traçat proper al riu.
El Grell té l’accés per una pista-camí, asfaltat en alguns trams coincidents amb els
revolts, que s’inicia en el vial que connecta la C-38 amb Espinavell; la pista està en
mal estat, és només accessible a vehicles 4x4, i te un fort desnivell amb pendents
destacades.
Són correctes els accessos a Ca’n Illa i Ca’n Solà, propers a la C-38.
A Moixons, poble de cases de pagès i masies disseminades, la comunicació es fa per
la carretera de Beget, que te la major part del seu recorregut pel terme municipal de
Camprodon. L’accés des de Molló, pel camí GR-11, és impracticable pels turismes, i
en alguns trams també per 4x4, sí que s’hi pot accedir a peu.
A Favars el camí d’accés està en molt mal estat, només és apte per vehicles 4x4 i a
peu, el tram que està en bon estat només connecta el nucli de Molló amb
l’urbanització Ca’n Massot. Des d’aquest punt fins Favars el camí empitjora molt
notablement.
La pista forestal entre Fabert i Espinavell és també impracticable, només utilitzable
anant a peu.
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Síntesi de l’anàlisi de la xarxa viària urbana

Existeixen una sèrie d’aspectes de la xarxa viària urbana comuns a tots els
nuclis:
-

Indefinició d’usos

-

Dificultats d’accessibilitat

-

Punts conflictius de mobilitat

-

Manca de senyalització viària adequada

-

Manca d’aparcament senyalitzat

Els nuclis més petits amb mobilitat més baixa veuen més inviables solucions
infraestructurals que puguin resoldre problemes com l’accessibilitat, tot i això,
aprofitant el sistema vial existent sense modificar substancialment la seva estructura
física es pot aconseguir augmentar la seguretat i la qualitat de les vies.
En l’apartat següent es presenten una sèrie de propostes dirigides particularment a
cada nucli analitzat.

b. Proposta de la xarxa viària per a vehicles

Les infraestructures de mobilitat utilitzades són les mateixes per les diferents
modalitats de transport, sovint sense regulació específica.
El POUM ha de preveure augmentar la dotació i millora de les
infraestructures, sent aquest un dels factors que permeten mantenir la població al
territori i n’asseguren la qualitat de vida i dinamisme econòmic.
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Proposta de Xarxa Viària del Nucli Molló

La nova xarxa proposada en el document inicial del POUM s’integrarà a l’existent
com a malla viària urbana i xarxa d’accés i de distribució de trànsit rodat.
El nucli de Molló presenta un trànsit de pas cap a la urbanització Can Gassiot, entre
d’altres. Aquest fet es troba condicionat per la manca de capacitat i dimensions de la
xarxa viària interna d’aquest nucli.
Alhora de preveure canvis i noves infraestructures per aquest nucli, s’haurà de tenir
en compte la ja referenciada alternativa de creixement. L’alternativa presenta un
creixement distribuït en diferents punts al nord i al sud del nucli urbà del municipi de
Molló.
Les mesures a tenir en compte hauran de respondre a uns objectius concrets:
- Regular la distribució d’usos
- Potenciar la prioritat del vianant
- Evitar l’aparcament de vehicles en els carrers del nucli antic urbà
- Limitació del trànsit
- Rutes alternatives de circulació

Actuacions

-

Habilitació de l’àrea del casc antic del nucli com a zona de prioritat
invertida i limitació de trànsit de vehicles
Actualment en els carrers del casc antic no existeix divisió zonal d’usos; els
vehicles, les bicicletes i els vianants utilitzen indiferentment l’espai viari.
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Aquesta situació de confusió es veu agreujada amb l’aparcament de vehicles per
tota la calçada i damunt les voreres. Vèiem la vorera intransitable de la plaça
Major en la fotografia primera i l’aparcament damunt la vorera en el carrer de
Sant Sebastià en la fotografia segona.

Per solucionar aquest problema, proposem habilitar l’àrea del cas antic com
a zona de prioritat invertida i de restricció de trànsit, amb l’objectiu de
disminuir el volum de motorització de pas i reduir l’espai d’aparcament a
necessitats bàsiques.
Per a portar-ho a terme utilitzarem les senyalitzacions necessàries d’informació i
obligació.

Es proposar la col·locació d’un panell informatiu al vial d’accés al nucli,
informant de les alternatives de circulació per a vehicles i de l’existència d’àrees
d’aparcament.
Les pertinents senyals de limitació és situaran immediates als carrers afectats.
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Característiques genèriques d’aquesta àrea:
- Prioritat d’ús del vianant
- Limitació de trànsit de vehicles motoritzats; es permetrà únicament el pas
als veïns del poble i de minusvàlids, a les urgències sanitàries, als vehicles
agrícoles i a la càrrega i descàrrega de mercaderies amb un horari
restringit, de mutu acord.
- Es prohibirà la circulació de vehicles de gran tamany.
- L’aparcament restarà totalment prohibit en els carrers de Sant Sebastià,
plaça Major, carrer de la Font Vella, carrer de la Comota i primer tram del
carrer de l’Església i carrer de la Guardiola, exceptuant el cas d’urgències
sanitàries. La parada per a l’activitat de càrrega i descàrrega de
mercaderies estarà permesa però subjecta a la regulació del trànsit
restringit.
- La velocitat es limitarà a 10-20 km/h.
- Es procurarà la instal·lació de mobiliari urbà per a reduir la velocitat,
obstaculitzar els possibles aparcaments i contribuir a la millor qualitat de
les vies.
Amb la prioritat invertida de la xarxa viària del casc antic, aconseguirem una
millora de la seguretat, de la qualitat dels carrers, del desenvolupament de la vida
urbana, de l’activitat econòmica i de la qualitat ambiental de la zona.
Per assolir l’objectiu proposat s’hauran de planificar una sèrie de zones
habilitades per aparcament fora del casc antic i senyalitzar-les adequadament.
Aquesta mesura s’haurà d’implementar un cop s’hagin executat la propostes
viàries d’alternatives de circulació i que tot seguit presentem.
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-

Definició de la nova xarxa viària de creixement segons els nous
paràmetres de mobilitat i accessibilitat
L’amplada mínima de secció dels nous carrers que no es consideren xarxa bàsica,
serà de 10 metres. L’ amplada addicional per a carril d’us de bicicletes, quan
comparteixen usos serà de 2 metres. L’ alçada mínima lliure d’obstacles serà de
2,1 metres i l’amplada mínima de vorera 1 metre.

-

Proposta del nou vial nord i de la circumval·lació sud-oest
Per a resoldre la congestió del trànsit de pas que suporta el carrer San Sebastià, la
plaça Major i el carrer de la Font Vella, i com a circuits alternatius de circulació
de trànsit es presenten la creació de dos nous vials; el vial de connexió des de la
part nord del nucli amb la C-38, i el vial de circumval·lació sud-oest, que
comunicaria la carretera actual d’accés al nucli de Molló amb la resta del nucli: el
nou teixit urbà de la zona sud, l’àmbit urbà consolidat del centre i oest del nucli i
la urbanització de Can Gassiot (veure plànol annex 01).
Amb els nous vials s’aconsegueix resoldre problemes d’accessibilitat i de conflicte
d’usos per manca de dotacions en els eixos viaris principals del teixit urbà,
permeten evacuar bona part del trànsit del centre del nucli de població de Molló.
A mig termini, una vegada activa la zona de prioritat invertida del casc antic, es
podran fer ús d’aquests itineraris alternatius per als vehicles de pas del municipi i
dels visitants d’aquest.
Es proposa per als nous vials una amplada mínima de secció de 11 metres3.

3

Amplada mínima per a la xarxa bàsica i trams de carretera definits com a trams urbans. Decret 344/2006
sobre estudis de mobilitat generada.
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-

Connexió del nou vial d’enllaç de la circumval·lació sud-oest amb el nou
vial nord d’accés a la C-38
Es recomana la construcció d’un carrer, no previst al document inicial del
POUM, a continuació del vial de circumval·lació que connecti la plaça de la Font
Vella amb el carrer Setcases, i la connexió del carrer de la Guardiola en direcció al
Cementiri amb un nou vial d’accés al poble de Molló des de la C-38, pel nord;
sent aquest un nou accés al poble. Es proposa se segueixi les característiques
d’amplades i materials utilitzats per als nous vials.
Aquesta connexió completarà les alternatives de circulació al nucli de Molló,
resultant molt útil al canvi de prioritat del nucli antic.

-

Limitació de la velocitat a la urbanització de Can Gassiot i delimitació
d’usos
Es proposen diferents actuacions en la urbanització de Can Gassiot.
Degut a la morfologia estructural dels carrers en forma de branca, un carrer
vertebrador principal i unes ramificacions o vials secundaris, s’establiran dos
àrees diferents de regulació de la mobilitat.
La primera àrea s’aplicarà al ramal principal d’accés a la urbanització i als
diferents carrers. Es proposa una limitació de velocitat i una regulació pròpia de
Zona 30. S’haurà de limitar i senyalitzar l’adequada distribució d’usos en aquest
vial; per a vianants, bicicletes i vehicles, d’acord a les normatives de circulació i
d’accessibilitat.
La segona àrea que comprendrà tots els vials secundaris, s’aplicarà una distribució
d’usos de prioritat invertida. Per augmentar la seguretat s’aconsella la col·locació
de proteccions físiques i barreres al començament de cada carrer, i una
il·luminació adequada en les interseccions.
Proposem que aquesta mesura sigui extensiva per a les noves àrees de creixement
urbà.
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-

Asfaltat amb paviment sonoreductor i aplicació de mesures antisoroll
Es proposa l’asfaltat amb paviment sonoreductor als nous vials i carrers com a
mesures antisoroll.
El fregament dels pneumàtics dels vehicles amb l’asfalt és una de les causes del
soroll produït pel trànsit. Actualment, existeixen materials asfàltics que tenen la
capacitat de reduir aquest nivell de contaminació acústica fins a 5 decibels; és a
dir, disminueixen el soroll més d’un 50%.
Els paviments consisteixen habitualment en aglomerats asfàltics que minimitzen
els dos factors bàsics causants del soroll del trànsit rodat: les vibracions del
pneumàtic en entrar en contacte amb l’asfalt i el fenomen de la ressonància de
l’aire “bombejat” pel pneumàtic.
El paviment sonorreductor esdevé preferible, en primer lloc, per les seves
característiques superficials, ja que la seva textura minora les vibracions. En
segon lloc, per les seves característiques estructurals, atès que, en ser un paviment
porós, els buits redueixen aquest efecte de la ressonància. A més, aquests nous
tipus d’asfalts milloren les prestacions superficials del paviment, com ara
l’adherència.

-

Aparcaments dissuasoris per al nucli de Molló
La bona ordenació direccional en els sentits de circulació dels vehicles, sovint no
és suficient si no va acompanyada d’una bona estratègia de gestió de la capacitat i
organització dels estacionaments. Una ordenació que respongui, d’una part a les
necessitats de tots aquells que arriben amb vehicle i el volen deixar el més a prop
possible del seu destí, i d’altra banda, a què el nivell d’ocupació dels vehicles en
superfície estacionats respecti als diferents usuaris de l’espai públic, especialment
als vianants.
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En aquest sentit, es proposa preveure que el tipus o forma d’estacionament
majoritari sigui la lateral lineal en cordó per als carrers on no es limiti
l’aparcament. Pel què fa als altres tipus d’estacionaments, es proposa la
construcció de pàrquings dissuasoris.
La construcció d’aparcaments dissuasoris permetrà resoldre els problemes de
manca d’aparcament causats per la limitació d’aquest en el casc antic del nucli.
L’aparcament és, per tant, un dels aspectes claus de la política de mobilitat. La
construcció i gestió d’aparcaments públics dissuasius a la perifèria dels nuclis
conjuntament amb la restricció del trànsit en determinades zones, fa que els
conductors es vegin obligats a deixar el seu vehicle, i a desplaçar-se a peu, en el
cas de Molló. D’aquesta manera s’allibera l’espai urbà per a ús dels vianants.
La proposta d’ubicació d’aparcaments dissuasoris és mostra en el plànol 01 i
altres, situant-se a:

-

-

L’entorn del nou vial de circumval·lació, al vessant oest d’aquest.

-

L’entorn del vial d’accés al nucli de Molló.

Altres mesures de recomanació per a la creació d’aparcaments:
-

Es recomana la construcció d’un aparcament mínim per vivenda en
l’interior dels habitatges on sigui possible la creació d’aparcaments.

-

Pel que fa a les dimensions recomanades seran per als turismes 4,75 x 2,4
metres i per les motocicletes 2,2 x 1 metre.

-

Proposem àrees d’aparcaments per a bicicletes: en les zones habilitades per
aparcament, en les àrees de prioritat invertida i en els espais de més
generació de mobilitat, com els equipaments.

-

Es proposa reservar zones d’aparcament només per a residents.
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Proposta de Xarxa Viària del Nucli d’Espinavell

Com ja s’ha dit anteriorment, Espinavell presenta un problema que condiciona
l’accessibilitat als diferents punts del nucli, la seva elevada pendent a tot el municipi.
Actualment s’està condicionant part de la xarxa viària i encara que sigui inviable
solucionar part d’aqueta dificultat, sí podem preveure mesures que ajudin a minorar
els inconvenients i adequar certs aspectes.
Actuacions

-

Habilitació de l’àrea del casc antic del nucli com a zona de prioritat
invertida i limitació de trànsit de vehicles
Com en el cas del nucli de Molló, delimitarem a la zona del nucli d’Espinavell
com àrea de prioritat invertida.
És limitarà el trànsit de vehicles, gaudint únicament d’accés, els veïns del
municipi, els minusvàlids, els vehicles agrícoles, els de càrrega i descàrrega i els
vehicles d’urgències.

-

Mesures d’accessibilitat en carrers de forta pendent
Es proposa la construcció baranes i de zones de descans per a vianants, que
permetin un millor l’accés a espais situats en carrers amb elevada pendent.

-

Millora de l’accés al nucli urbà
Actualment l’accés al nucli és inapropiat per a garantir una mobilitat segura.
Només té capacitat per un carril i la manca de senyalització i divisió d’usos
originen per aquest tram, un punt conflictiu de mobilitat.
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Fotografia del vial d’accés al nucli d’Espinavell

Es proposar estudiar d’eixamplar aquest accés en la mesura de lo possible,
reomplint el terreny natural i procurant un límit rasant accessible, que resolgui
tant l’accés de vehicles com de vianants i la distribució separada d’usos. En
aquest vial estaria prohibit l’aparcament.
-

Habilitació d’un aparcament prop de l’accés al nucli
Es proposa habilitar una zona d’aparcament per als visitants del nucli. Aquesta
podria situar-se prop de l’actual restaurant Les Planes, en una gran zona
actualment sense un ús específic i contigua al vial d’accés al nucli.
El plànol 01 mostra la ubicació d’aquesta zona d’aparcament.
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Xarxa Viària Supramunicipal

-

Es proposa realitzar un estudi sobre la possibilitat de la construcció del túnel
d’Ares; en el cas de construir-se el túnel aquest evitaria la costa de la carretera C38 actual del coll d’Ares, i la carretera C-38 connectaria amb l’estat francès a
través d’un túnel. Aquest estudi l’hauria de realitzar l’estat espanyol el qual en
tindria la competència pel fet de ser una comunicació transfronterera.

-

Com s’ha apuntat anteriorment, actualment s’està enllestint el condicionament de
la C-38 en tot el municipi de Molló. Però s’aconsella la possibilitat de millorar
l’asfalt des de Camprodon fins al creuament amb la carretera de Beget
(fora del límit municipal de Molló), aquest tram actualment està en mal estat.

-

Entre els nuclis de població, cal millorar l’estat dels camins, ja que a la majoria
d’ells no és possible arribar-hi en cotxes del tipus turisme, i només ho és en
vehicles tipus 4x4, per tant, donada la dificultat d’accés és necessari arranjar la
major part dels camins; també és convenient millorar la pista forestal entre Fabert
i Espinavell.
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c. Proposta de la xarxa d’itineraris principals per a vianants

Al municipi, actualment, no hi ha cap infraestructura exclusiva per a bicicletes ni
vianants. Malgrat que existeixen rutes senyalitzades com a itinerari per a bicicletes o
per a fer a peu, es tracta de camins senyalitzats en els què hi transiten diferents tipus
de vehicles sense regulació específica; d’aquestes en destaquen la pista forestal
Molló-Setcases i el GR11.

Font: Xarxa de Senders de Catalunya 2006.
DPTOP. Generalitat de Catalunya

Pel què fa a la mobilitat intermunicipal a peu, es recomana utilitzar també els
mateixos circuits que la bicicleta com a camí adaptat per a bicicletes i vianants amb
continuïtat. Actualment trobem editats una sèrie de tríptics de la Vall de Camprodon
on estan representats entre d’altres, els circuits anomenats “rutes natura” del
municipi de Molló.
Tot seguit enumerarem les zones dels nuclis urbans on es prioritza l’ús del vianant
enfront d’altres usos.
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Acabar amb la massificació del trànsit rodat en els nuclis antics de Molló i
Espinavell, facilitarà l’accessibilitat als veïns i visitants que accedeixen a
aquestes àrees a peu.

Actuacions

- Priorització del trànsit de vianants
Es proposa la millora i l’increment de l’espai per als vianants i les persones de
mobilitat reduïda, promovent la superfície i qualitat de la xarxa de vianants en les
zones de prioritat invertida de límit accés del trànsit rodat.
Les propostes d’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques són
complementàries, ja que qualsevol espai públic ha de ser accessible per a tothom,
sigui quina sigui la seva capacitat de mobilitat i desplaçament a peu o en cadira de
rodes. Per tant, s’ha de treballar per suprimir les barreres arquitectòniques.
Igualment es proposa millorar la senyalització a les vies públiques, especialment les
que fan referència a les senyalitzacions de prioritat invertida i de Zona 30
Com ja comentat anteriorment es proposa els nuclis de Molló i Espinavell com a
àrees de prioritat invertida amb preferència als vianants i a les persones de
mobilitat reduïda. (veure plànol annex 03)
En casos possibles es substituirà la separació entre vorera i calçada. En el cas
de les zones de prioritat invertida, la mobilitat a peu i en vehicle a motor intercanvien
els papers, de manera que és el vianant el que disposa de tota la calçada per al seu ús
i el cotxe el que ha d’adaptar-se a la velocitat i al ritme de desplaçament del primer.
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En aquestes zones, que es proposen els vehicles haurien de circular a una velocitat
propera a 10 km/h, cosa que permet la cohabitació de tots els usuaris, i la prioritat
de la mobilitat dels vianants.
Per al poble de Molló es proposa la construcció d’escales acompanyades amb
itineraris alternatius de rampes amb zig-zag per als carrers amb fort pendent.
Concretament es pot implementar en els passos la C-38 i el nou eixample, i de dos
passos que comuniquen actualment precàriament el carrer Sant Sebastià i el camí que
es transformarà en el vial de circumval·lació del nucli de Molló. Aquests vials o
passos per a vianants -si convé mitjançant escales- facilitarien l’accés al centre del
nucli de Molló des de la futura zona d’aparcament a l’entorn del vial de
circumval·lació.
El tractament d’aquests carrers és similar al dels carrers per a vianants, és a dir,
paviment a nivell, sense separació entre vorera i calçada.

Objectius socials i ambientals

Foment del viatge a peu. Augmentar la superfície i qualitat de la xarxa de vianants.
Garantir un espai mínim lliure sense obstacles per a vianants. Millorar la
connectivitat a peu. Promoció del desplaçament a peu. Crear itineraris per a vianants.
Atorgar als desplaçaments a peu un paper protagonista en la mobilitat urbana, amb
l’objectiu d’afavorir un entorn urbà més tranquil i segur. Donar prioritat als sectors
d’edat més febles i amb major risc de patir un accident (nens, gent gran, persones
amb disminucions físiques o psíquiques, etc.).
Aconseguir un espai públic a l’abast de tothom, en el que qualsevol ciutadà pugui
desplaçar-se sense barreres arquitectòniques o urbanístiques. Afavorir les relacions
socials i la convivència ciutadana tot fomentant el contacte humà.
S’ha d’aconseguir que la imatge dels nuclis urbans sigui d’ordre i de qualitat urbana.
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d. Proposta de xarxa d’itineraris per a bicicletes

Tal i com s’ha comentat a l’anterior punt, al municipi, actualment, no hi ha cap
infraestructura exclusiva per a bicicletes ni vianants. Malgrat que existeixen rutes
senyalitzades com a itinerari per a bicicletes o per a fer a peu, es tracta de camins
senyalitzats en els què hi transiten diferents tipus de vehicles, sense regulació
específica; d’aquestes en destaquen la pista forestal Molló-Setcases i el GR11.
Pel què fa a la bicicleta, aquesta modalitat tindrà un carril-bici que tindrà continuïtat
amb la xarxa de camins d’ús recreatiu per a bicicletes de muntanya.
Els camins intramunicipals i intermunicipals –coneguts en alguns casos com a vies
verdes- fomenten la component lúdica i esportiva de la bicicleta.
Donat que l’ús de la bicicleta per determinades vies comporta un risc per a la
seguretat del ciclista a causa del volum de trànsit i a la velocitat dels vehicles a motor,
les rutes d’interconnexió entre municipis a través d’espais lliures o vies de poca
circulació faciliten els desplaçaments en bicicleta.

Actuacions

-

Es proposa adequar i crear un circuit específic per a bicicletes de
muntanya, entre Setcases i Molló, i seguint en bona part la riba del riu Ritort,
millorant i adequant la pista forestal existent i camins contigus; mesures
acompanyades de la senyalització específica corresponent.

-

Adequació de carrers i camins pel trànsit de bicicletes.
Es proposa el trànsit de bicicletes en totes les zones de prioritat invertida
proposats en aquesta estudi i part del vial d’accés a Molló, que esdevindrà un
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passeig o avinguda des de l’aparcament dissuasori fins al carrer Sant Sebastià .
Aquest carril bici no ha de treure espai als vianants.
S’ha constatat que la bicicleta és un mitjà de transport més ràpid que el cotxe, si
es calcula el temps de porta a porta, i que té a més uns efectes molt beneficiosos
per a la salut de les persones i per al medi urbà. Però a Catalunya menys d’un 1%
dels desplaçaments es fan en aquest mitjà.
La bicicleta és un mitjà compacte, relativament, accessible, flexible, sa i ecològic.
Es reflecteix la voluntat de fomentar l’ús d’aquest vehicle i incorporar-lo al
ventall d’alternatives que els ciutadans tenen al seu abast a l’hora de moure’s.

-

Instal·lació d’aparcaments i millora de la senyalització per a bicicletes
Es proposa fer aparcaments per a bicicletes: a la plaça de la Font Vella, al
pàrquing dissuasori de la carretera d’accés al nucli, a les àrees de prioritat
invertida i prop dels espais d’equipaments.
La bicicleta és un element silenciós que no afecta la fluïdesa del trànsit. Per
aquesta raó, el progrés cap a un model de mobilitat més pacífic, eficient i segur –
és a dir, més sostenible- implica considerar la bicicleta com un mitjà de transport,
en igualtat de condicions amb la resta de vehicles i mitjans. La bona senyalització
contribueix a ordenar la mobilitat i millorar la seguretat col·lectiva.
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Objectius socials i ambientals

Cal considerar la bicicleta com un mitjà de transport més a l’abast dels ciutadans; no
només com un element lúdic o de lleure. S’han d’afavorir els desplaçaments en
bicicleta mitjançant la creació de carrils bici o de vies segures per als ciclistes. S’ha de
facilitar l’aparcament de la bicicleta per a totes aquelles persones que la utilitzen com
a mitjà de desplaçament habitual i contribuir a la pacificació del trànsit. S’han de
crear itineraris per a bicicletes i fomentar l’ús de la bicicleta com a model de
transport habitual. S’implantaran vies i nous aparcaments per a la bicicleta i es
crearan aparcaments tipus “U” per a bicis en llocs estratègics. S’hauran de fer carrils
bici als carrers amb amplada suficient.
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4. TRANSPORT PÚBLIC
a. Anàlisi de la situació actual

El municipi de Molló actualment té dotació de transport públic mitjançant autobús.
Autobús_

Pel municipi de Molló hi circula una línia d’autobús que connecta amb el municipi
veí de Camprodon. (veure plànol 03).
Aquesta línia està explotada per l’empresa TEISA. Fins ara la línia només funcionava
els divendres, amb un autocar en cada sentit, però actualment la línia ha ampliat els
horaris a tots els dies feiners.

HORARI DE LA LÍNIA D’AUTOBÚS ENTRE MOLLÓ I CAMPRODON
Dies de circulació

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres

Horari sortida

Horari sortida

de Molló
(des de l’Ajuntament)

de Camprodon
(des del Pont de
Freixenet)
8:20, 16:50
8:20, 16:50
8:20, 14:00, 16:30
8:20, 16:50
8:20, 13:00, 16:30

8:35, 17:05
8:35, 17:05
8:35, 14:15, 16:50
8:35, 17:05
8:35, , 13:15, 16:50

Els habitants de Molló han de desplaçar-se a Camprodon per poder accedir a les
línies de transport d’autobús interurbà que connecten Camprodon -Ripoll- VicBarcelona; Camprodon-Olot-Girona i Camprodon-Setcases.
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Ferrocarril _

L’estació de ferrocarril més propera és la de Ripoll (línia Barcelona-Puigcerdà).

Taxi_

Actualment no existeix servei de taxi localitzat al municipi de Molló. Camprodon és
el municipi més proper que ofereix aquest servei de transport.

b. Previsió de la xarxa d’itineraris per a transport col·lectiu de
superfície i representació cartogràfica

En nuclis petits de muntanya i de població envellida com el cas de Molló, l’existència
de servei de transport públic ha de complir un serveis mínims per a garantir la
connexió amb la resta del territori.
Canviar la tendència d’ús del vehicle privat, per la majoria de la població del municipi
de Molló, no és un fet previsible. Els habitants únicament conceben la mobilitat
mitjançant el vehicle privat.
Tot i aquest arrelament degut a la manca històrica de transport públic i la estructura
urbana dispersa que ha evidenciat aquesta situació, es proposa treballar per a
millorar la qualitat i oferta adequada del servei a fi d’augmentar el nombre
d’usuaris del transport públic col·lectiu.
Reduir progressivament l’ús del cotxe privat. Impulsar la millora dels serveis
d’autobusos interurbans. Oferir un servei de transport públic més adient a les noves
pautes de mobilitat per tal de reduir la proporció de desplaçaments que es realitzen
en cotxe, com la visita a la farmàcia, al CAP, al treball , a l’escola i compres.
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S’ha de tenir en compte les hores punta de trànsit, l’hora 30 i 50 i les hores de
mobilitat laboral i per motius d’estudis, per a planificar adequadament els horaris.

Actuacions

-

Es proposa potenciar i estudiar l’ús de la nova línia de transport públic
interurbà del municipi.
No es proposen nous itineraris per a la línia.
Fins a mig termini no estaran habitables les noves àrees de creixement urbanes i
la distribució temporal de la mobilitat que poden generar. Les zones d’habitatges
secundàries presentaran una mobilitat de caps de setmana i dies festius, i es
caracteritzarà per l’ús del vehicle privat com a sistema de transport.
Per tant, les actuacions actualment s’han de centrar en la difusió de la informació
de la línia i dels beneficis inherents al seu ús.
Es proposa crear descomptes d’ús de la línia per a grups i altres. Per exemple,
grup de dones que van a treballar a Camprodon.

-

Es proposa estudiar l’ampliació dels horaris del transport interurbà per als
caps de setmana per a cobrir la demanda de mobilitat no obligada
Per exemple: turistes de Camprodon que volen visitar el municipi de Molló;
habitants de Molló que busquen oci de cap de setmana a Camprodon.
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-

Es proposa construir una parada adequada
Es proposa senyalitzar i adequar l’espai de la parada del nucli de Molló,
contigua a l’espai d’aparcament en el vial d’accés al poble, per millorar-ne la
visibilitat, les maniobres de canvi de sentit del vehicle de transport col·lectiu i
procurar un espai per a l’ús de la demanda la població.

-

Prolongació de la línia
Proposem perllongar la línia d’autobús per la nova circumval·lació a fi de
ubicar-hi una parada davant del Poliesportiu i una altra parada en la zona de
creixement sud del nucli de Molló. El primer tram de la proposta prolongaria la
línia fins al complex poliesportiu i s’hauria de dur a terme a curt termini; el
segon tram de la proposta representa l’accés mitjançant transport públic a la
zona sud del nucli i s’hauria de realitzar una vegada executada aquesta àrea de
creixement i previ estudi de la possible demanda de la població que hi resideixi.
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5. PROPOSTES PER A UNA MOBILITAT SOSTENIBLE

Diferenciem entre les propostes sobre mobilitat previstes al document inicial del
POUM, i les propostes o recomanacions per a una mobilitat sostenible que podran
ser incloses en la redacció definitiva del POUM.
Es tracta d’una sèrie de propostes de diferents tipus, a més de les genèriques, que fan
referència a les millores que estan sent aplicades, i a les que es preveu i recomana que
s’apliquin.
Les propostes per a una mobilitat sostenible, des de la perspectiva del
desenvolupament sostenible en el camp de la mobilitat i el transport, són necessàries
i suficients; però les polítiques sectorials de mobilitat sempre hauran de ser
completades, perquè no aborden part de les causes de les problemàtiques de
mobilitat actuals, que s’originen en el model de desenvolupament territorial.
Es suggereix intervenir en el model territorial, amb una visió integrada i global de
l’ordenació del territori i de la mobilitat. No pot existir una política territorial ni
urbanística que no contempli com a element central un model de mobilitat, de la
mateixa manera que qualsevol política de mobilitat ha d’estar integrada i formant
part d’una política d’ordenació del territorial i de planejament urbanístic.
Les propostes de mobilitat sostenible, al costat dels criteris de preservació ambiental,
prioritzen l’accessibilitat i proximitat de totes les persones (en un model urbanístic
compacte i complex que integri les funcions urbanes) sobre les altres intervencions.
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Les propostes donen resposta a les diferents problemàtiques analitzades: dificultats
de comunicació entre nuclis de població, ús excessiu del cotxe, indisciplina en
l’aparcament, existència de cruïlles perilloses, escassetat d’espai públic per a vianants
i bicicletes, velocitat excessiva i accidentalitat, estat de la senyalització,...
Les fases d’implantació de les propostes estaran determinades, a més de per allò que
es prevegi al POUM, per la voluntat de l’ajuntament de Molló i pels pressupostos
municipals, i per les accions d’altres administracions públiques en les
infraestructures que gestionen.
Es proposa planificar i implementar accions, estratègies i polítiques de mobilitat
basades en un model de mobilitat que esdevingui un model sostenible, que prioritzi
la seguretat viària, i garanteixi la qualitat de vida de tots els mollonencs i
mollonenques.
Un model que fomenti un canvi d’actituds, que garanteixi la disciplina viària,
complint i fent complir les normes bàsiques de convivència pròpies de la mobilitat
sostenible.
Altres objectius del desenvolupament d’un model de mobilitat sostenible són:
completar infraestructures bàsiques i reduir les necessitats de mobilitat, fomentar
mesures de mobilitat i alhora afavorir un urbanisme compacte, millorar la
connectivitat amb els municipis veïns, millorar de la seguretat viària, fer campanyes
per a fomentar els valors del civisme en la mobilitat, la reducció de les velocitats de
trànsit, augmentar els controls de la indisciplina viària, millorar la senyalització,
l’optimització sostenible de la distribució i ús de la xarxa viària, la jerarquització dels
carrers a partir de la distribució modal i l'ús de la xarxa viària, i la reordenació de
viària.
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Concretament els objectius socials i ambientals de les propostes sobre millora de la
qualitat ambiental urbana i de mobilitat són: Crear un entorn urbà de qualitat als
diferents nuclis urbans del municipi de Molló, fent-lo més habitable i saludable,
millorant també la mobilitat per a totes les persones. Aplicar les normes
d’accessibilitat per a tothom al disseny urbà. Garantir el manteniment dels elements
urbans (carrers, voreres, parcs i jardins, arbrat, cadires i bancs, etc.), convertint els
espais comuns en llocs de trobada. Instal·lar mobiliari urbà suficient, sense impedir
la mobilitat. Utilitzar els vegetals (arbres, tanques, etc.) com a reductor del impacte
visual i contaminació acústica.
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6. CONCLUSIÓ

Analitzats els diferents aspectes de mobilitat, l’informe conclou que el sistema de
mobilitat proposat per a l’elaboració del POUM de Molló és sostenible, aplicant les
mesures correctores recollides sobre infraestructures i xarxa viària, accessibilitat,
estacionament, transport públic, organització del sistema de mobilitat, intensitat i
tipologia de trànsit, i vialitat i espai públic per a la mobilitat.
Es preveu que les recomanacions tècniques proposades en aquest estudi es podran
incorporar al POUM, especialment les que fan referència a la localització concreta
dels aspectes de millora del sistema i organització de la mobilitat.

Cambrils, 6 de febrer de 2006

MªIsabel Andreu Griso
Geògrafa. Col. nº:1185
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7. Annexos

Plànol 01 – Viatges generats
Plànol 02 – Alternativa de creixement. Viatges generats.
Plànol 03 – Xarxa de vianants i transport públic.
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