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D’acord amb la Llei de Mobilitat de Catalunya (9/2003) un Pla de Mobilitat Urbana 

Sostenible és una eina bàsica per a les administracions locals a l’hora de planificar de 

manera integrada les diferents xarxes que conformen el sistema de transport del 

municipi.  

 

El seu caràcter transversal també fa que les aportacions del PMUS contribueixin a la 

millora del medi ambient, de l’entorn urbanístic i del nivell socioeconòmic dels municipis 

1. Què és un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 

Estan obligats a realitzar un pla de mobilitat tots els 

municipis que: 

 

• Els municipis de > 50.000 habitants 

 

• Capitals de comarca 

 

• Els que tinguin més de 20.000 habitants i 

pertanyin a la Regió Metropolitana de Barcelona 
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4.1 Objectius  

1. Fomentar l’equitat social mitjançant el dret universal a la mobilitat 

 

2. Reduir la presència de trànsit rodat al centre del municipi amb la creació de diverses 

estratègies relacionades amb l’aparcament i la jerarquització de la xarxa viària 

 

3. Fomentar l'ús de modes de transport més sostenibles i que promoguin la 

intermodalitat 

 

4. Guanyar espai públic per a les persones i espai de relació 

 

5. Disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel trànsit 

(disminuir l’efecte hivernacle, el canvi climàtic i millorar la qualitat de l’aire i la salut) 

 
6. Reduir l’accidentalitat millorant la seguretat viària 

 

7. Garantir una distribució de mercaderies àgil i 

ordenada 

 

8. Adaptar l’oferta d’aparcament  a la demanda de 

rotació i de residents 

 

9. Garantir una bona accessibilitat millorant els itineraris 

(interiors i exteriors) 
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P1 

P1 

P1 

P4 

P6 

P7 

P8 

P10 

P9 

P5 

Mode a peu (I) 5. PROPOSTES ÀMBIT MUNICIPAL 

P1 Pacificació del trànsit amb la 

creació de noves zones de carrers 30. 

P1.1 Conversió a plataforma 

única de diferents trams de 

carrer, dins dels àmbits 30 

P2 Completar els eixos de vianants 

Est-Oest 

C/ Milà i Fontanals 

C/ Pare Mariano + C/ de la virtut 

P3 Ampliació de voreres, adequació de 

passos de vianants existents i ubicació i 

construcció de nous passos de vianants 

Actuacions xarxa principal de vianants 

Propostes d'actuació

Àmbits d'actuació (veure plànol P1 full 2 de 3)

Creació de nou de pas de vianants (38 passos)

Arranjament de pas de vianants a un costat ( 7 guals)

Arranjament de pas de vianants als dos costats (56 guals)

Itinerari projecte parc fluvial

Ecopont N-IIa

Itinerari de connexió cap a Òdena

Itinerari per a vianants i bicicletes

Eixamplament de vorera (581 m)

Actuació sense determinar (Fase III) (Veure seccions tipus)

Proposta_vehicles_poligon

proposta

Pacificació 

Millora integral d'infraestructures PI Les Comes

Bon Preu-Esclat

Millora entorn de l'Estació

Reordenació Cruïlla

Remodelació del barri de Sant Crist

Actuacions Ajuntament

Actualitat

Plataforma única 

Itineraris cap a altres municipis

Itineraris principals

Pols atractors

Equipaments

Polígons industrials

Terminals de transport

Zones verdes

Propostes d'actuació

Àmbits d'actuació (veure plànol P1 full 2 de 3)

Creació de nou de pas de vianants (38 passos)

Arranjament de pas de vianants a un costat ( 7 guals)

Arranjament de pas de vianants als dos costats (56 guals)

Itinerari projecte parc fluvial

Ecopont N-IIa

Itinerari de connexió cap a Òdena

Itinerari per a vianants i bicicletes

Eixamplament de vorera (581 m)

Actuació sense determinar (Fase III) (Veure seccions tipus)

Proposta_vehicles_poligon

proposta

Pacificació 

Millora integral d'infraestructures PI Les Comes

Bon Preu-Esclat

Millora entorn de l'Estació

Reordenació Cruïlla

Remodelació del barri de Sant Crist

Actuacions Ajuntament

Actualitat

Plataforma única 

Itineraris cap a altres municipis

Itineraris principals

Pols atractors

Equipaments

Polígons industrials

Terminals de transport

Zones verdes

P6 Proposta de millora de l’accessibilitat i la 

mobilitat a l’entorn del institut Badia i Margarit 

P4 Millora d’accessibilitat entre el barri 

Montserrat i el P.I. Les Comes 
(ECOPONT Av. Catalunya) 

P8 Millora integral d’infraestructures del P.I. 

les Comes  

P7 Transformació Av. Barcelona com a 

conseqüència de la implantació del centre 

comercial (Bon Preu-Esclat) 

P9 Transformació integral Av. Catalunya 
P5 Pacificació Pont Vell i C/ Sant 

Ignasi 
P10 Millora de la cruïlla carrer Balmes- Av. 

Gaudí- Sor Rita Mercader i Joan Maragall 
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P1 Pacificació del trànsit amb la creació de noves zones de carrers 30 

Propostes d'actuació

Àmbits d'actuació

Actuació sense determinar (Veure seccions tipus) (3.787 m)

Plataforma única (879 m)

Fase I

Fase II

Fase III

Pacificació  Barri Sant Agustí

Zona 30

Portes d'entrada zona 30 (14 portes)

Actuacions Ajuntament

Plataforma única

Remodelació entorn mercat

Altres actuacions

Actualitat

Plataforma única 

Bidireccional

Unidireccional

Equipaments

Terminals de transport

Zones verdes

Propostes d'actuació

Àmbits d'actuació

Actuació sense determinar (Veure seccions tipus) (3.787 m)

Plataforma única (879 m)

Fase I

Fase II

Fase III

Pacificació  Barri Sant Agustí

Zona 30

Portes d'entrada zona 30 (14 portes)

Actuacions Ajuntament

Plataforma única

Remodelació entorn mercat

Altres actuacions

Actualitat

Plataforma única 

Bidireccional

Unidireccional

Equipaments

Terminals de transport

Zones verdes

Propostes d'actuació

Àmbits d'actuació

Actuació sense determinar (Veure seccions tipus) (3.787 m)

Plataforma única (879 m)

Fase I

Fase II

Fase III

Pacificació  Barri Sant Agustí

Zona 30

Portes d'entrada zona 30 (14 portes)

Actuacions Ajuntament

Plataforma única

Remodelació entorn mercat

Altres actuacions

Actualitat

Plataforma única 

Bidireccional

Unidireccional

Equipaments

Terminals de transport

Zones verdes

5. PROPOSTES ÀMBIT MUNICIPAL Mode a peu (II) 

P2 Completar els eixos de vianants Est-Oest 
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Actuacions xarxa secundària de vianants 

5. PROPOSTES ÀMBIT MUNICIPAL Mode a peu (II) 
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Mode amb bicicleta (I) 5. PROPOSTES ÀMBIT MUNICIPAL 

P1 Creació d’una xarxa per 

a la bicicleta 

 

P2 Consolidació de noves 

zones 30 

 

P3 Pla de senyalització 

d’itineraris (interns i de connexió 

per a bicicletes (connexió Anella 

Verda/Via Blava) 

 

P4 Aparcaments segurs 

per a bicicletes als 

equipaments (Estació 

bus/FGC)  

 

P5 Millorar el registre de 

bicicletes per tal d’evitar 

robatoris 

 

P6 Prova pilot de creació 

dels “ciclocarrers” 

P6 

“CICLOCARRERS” 

Implantar un sistema per afavorir que bicis 

ginys elèctrics monopersonals i cotxes 

comparteixin espai de manera segura, i deixin 

les voreres als vianants. 
Actuació condicionada a la consolidació de 

les actuacions P1 i P2 
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Transport  públic (I) 5. PROPOSTES ÀMBIT MUNICIPAL 

P1 Millora de l’entorn i accessibilitat de les parades de transport públic 
Propostes d'actuació  

Reubicació de parada per pas elevat

Reubicació de parada per gir

Instal·lació de plataforma 

Proposta de nova parada 

" Creació de pas de vianants

" Arranjament de guals

Actualitat

Hospital

UPC

I2 Estació de tren

Bus expres e5

Linies actuals

Parades d'autobús
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Amb 2 objectius bàsics: 
 

• Millora de la intermodalitat amb el 

Bus Express 

 

 

 

 
• Afavorir a la reducció de la 

saturació de la parada de l’Av. 

Catalunya (Hospital) 

Transport  públic (II) 5. PROPOSTES ÀMBIT MUNICIPAL 

P2 Creació d’una parada doble a l’Av. Catalunya 

(Hospital)   

Una manera d’organitzar l’espai i el funcionament de les parades 

amb concurrència de línies.  

Aquesta nova utilització de l’espai permet la utilització 

simultània de la parada per dos autobusos que podran 

recollir i deixar els seus passatgers al mateix temps. D’aquesta 

manera es guanya en agilitat, ordre i rapidesa a l’hora de pujar i 

baixar de l’autobús i es facilita el transbordament entre línies. 

Les parades dobles 

s’identifiquen mitjançant dos 

pals de parada i uns senyals 

pintats a terra. Els pals, 

retolats amb la informació 

“Punt de Parada 1” i “Punt 

de Parada 2” senyalen el 

lloc a on quedarà situada la 

porta davantera dels 

autobusos quan aquests 

s’aturin. 

P3 Estudi d’horaris de pas de la 

línia LTM 

LTV Temps regulació 

LC2/LC1 Temps regulació 
LTM Pas per parada 

40’ 

Coincideixen 3 

busos a la parada 

Coincideixen un màxim 

de 2 busos a la parada 
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Trànsit (II) 5. PROPOSTES ÀMBIT MUNICIPAL 

P1. Re-ordenació viària de l’eix Cardenal Vives 

– Misericòrdia adaptat al nou accés Ronda Sud. 

 

P2. Millora integral d’infraestructures del 

polígon industrial les Comes  

 

P3. Continuïtat del carrer del Rec.  

 

P4. Potenciació de l’Eix Gaudi- Balmes i xarxa 

viària entorn escorxador  

 

P5. Millorar la funcionalitat de la cruïlla carrer 

Balmes- Av. Gaudí- Sor Rita Mercader i Joan 

Maragall 

 

P6. Pacificació Pont Vell 

 

P7. Transformació integral N-II 

 

P8. Millorar la funcionalitat de la cruïlla Av. 

Caresmar – Av. de Montserrat – av. Pau Casals – 

Av. de Vilanova – C. Badalona (rotonda Mirasol) 

 

P9.Proposta de millora de l’accessibilitat i la 

mobilitat a l’entorn de l’institut Badia i Margarit P8 

P4 

P2 

P1 

P3 

P7 

P6 P9 

P5 

Remodelació de la cruïlla Av.Caresmar-Av.Pau Casal

Modificació rotonda Av. Catalunya-Lleida

Implantació nova rotonda

Propostes d'actuació

Pacificació Pont Vell

Reordenació de la cruïlla Balmes-Av.Gaudí-Sor rita Mercader

Millora de la connexió amb la C-37

Continuació de la Ronda del Rec 2

Continuació de la Ronda del Rec

Reurbanització de la N-II al seu pas per Igualada

Potenciació eix Av.Gaudí

Millora de l’accessibilitat i la mobilitat a l’entorn de l’institut Badia i Margarit

Zona 30

Pacificació  Barri Sant Agustí

Millora integral d'infraestructures PI Les Comes

Bon Preu-Esclat

Reordenació Cruïlla

Actualitat

Unidireccional

Bidireccional

Actuacions ajuntament

Equipaments

Polígons industrials

Terminals de transport

Zones verdes
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Trànsit (I) 5. PROPOSTES ÀMBIT MUNICIPAL 

Jerarquització viària 
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Trànsit (III) 5. PROPOSTES ÀMBIT MUNICIPAL 

P1. Reordenació viària de l’eix Cardenal Vives – Misericòrdia adaptat al nou accés Ronda Sud 

 S’han estudiat 3 alternatives, totes elles tenint com a parell d’eixos 

estructurants els carrers Misericòrdia-Cardenal Vives i Vedruna.  Sant Crist

La 
Masuca

La 
Bàscula

L’Ateneu

Antic 
Hospital

Nucli 
Històric

Rec

Trànsit captat nou 

accés C-37

1 Rotonda de la Masia (Vilanova del Camí) 4.282

2 Av. Vilanova (Vilanova del Camí) 1.253

3 Pont de la Palanca (Sta. Margarida) 784

4 Pont Crta. Valls (Sta´Margarida) 422

6.740

Accés actual

Nou accés 
C-37

(1)

(2)

(3)

(4)

La primera d’elles (doble sentit) s’ha desestimat per problemes de capacitat 

a la cruïlla Misericòrdia- Soledat i per manca d’accessibilitat a l’aparcament 

de la Masuca (eliminació dels girs a l’esquerra), i per 

 Les altres dues alternatives estudiades són 

viables des del punt de vista de l’accessibilitat i 

de la seguretat, tot i que cadascuna d’elles presenta 

diferències en quant a les virtuts i debilitats: 

 El nou accés captarà al voltant de 7.000 vehicles/dia, descongestionant 

altres accessos que a dia d’avui es troben saturats en determinades hores 

del dia. 

 La demanda potencial se situa en els barris centrals d’Igualada, tant l’atreta 

com la generada 
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l’increment d’inseguretat sobre el futur eix de 

vianants del carrer Virtut (increment del trànsit al 

carrer Cardenal Vives doble sentit de circulació) 

Fortaleses Debilitats

Alternativa B 

(eixos d'entrada i 

sortida segregats)

Millors nivells de 

servei i seguretat en 

tot els trams

Increment recorregut sentit 

entrada

Alternativa C 

(eixos d'entrada i 

sortida per 

Accés directe al Nucli 

Històric tant d'entrada 

com de sortida

Problemes de seguretat a totes les 

cruïlles + cues en determinades hores 

del dia cruïlla Soledat- Misericòrdia

Alternativa B Alternativa C 
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Gran Bretanya

Alemanya

F
ra

n
ç

a

Nous sentits 
de circulació

Trànsit (VI) 5. PROPOSTES ÀMBIT MUNICIPAL 

P2. Millora integral d’infraestructures del polígon industrial les Comes  

 Objectiu: projecte d’urbanització integral, que engloba diversos aspectes de l’espai públic. Des del punt 

de vista de la mobilitat pretén millorar l’accessibilitat, l’estacionament de vehicles pesants i turismes, la 

promoció de modes de transport sostenibles, la qualitat de la vialitat interna, la seva comprensió a nivell 

de jerarquia i la senyalització.  

Disseny espai urbà: 

Jerarquització viària  

Mobilitat sostenible 

a) Aprofitar al màxim els elements existents que siguin vigents i conservin bona part de la seva vida útil 

b) Organitzar l’espai amb l’objectiu de la màxima eficiència energètica. 

a) Racionalització de l’espai  

b) Millorar la fluïdesa i seguretat 

La reorganització de l’espai viari permet 

redistribuir l’espai de vorera. Es proposa 

pavimentar les franges paral·leles a les façanes i 

ordenar l’arbrat en escossells, aconseguint 

voreres adaptades a la normativa actual i encabir 

un carril bici bidireccional que doni servei a tot el 

polígon. 

a) Es guanyen 799 places en calçada, de les 1.281 actuals es passen a 2.000 (increment 56%) 

b) La major part es guanyen als carrers Gran Bretanya i Alemania (semi-bateria invertida. Al carrer França i Av. 

Europa s’habilitarà un cordó segons tram amplades 2,00 i 2,75 m per aparcar pesants  

 

Aparcament 
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Trànsit (VII) 5. PROPOSTES ÀMBIT MUNICIPAL 

P3. Prolongació Ronda del Rec sentit Vilanova 

 Per millorar la mobilitat a través 

dels accessos a Igualada es 

proposa donar continuïtat al carrer 

Rec fins la rotonda de la Masia 

(TM Òdena) donant caràcter de 

ronda a aquesta via.  Aquest nou 

tram també inclou una nova 

connexió amb Vilanova del Camí 

(Estudi de trànsit realitzat per La 

Mancomunitat i Diba l’any 2012) 

 

 

 Aquesta nova configuració viària 

redistribueix el trànsit a través 

dels diferents dels diferents 

accessos d’una forma més 

racional i eficient: milloren els 

nivells de servei a la rotonda de la 

Masia així com a la C-244 i N-IIa 

on es produeix una reducció del 

trànsit 
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Trànsit (VIII) 5. PROPOSTES ÀMBIT MUNICIPAL 

Es proposa:  

 
 Reduir la distància pel que fa al canvi de 

sentit 

 

 Redisseny de la cruïlla Av. Gaudí- Sor Rita 

Mercader (reduir espai de calçada) 

 

És necessari la realització d’un estudi per 

valorar la necessitat d’un tercer carril a la 

vessant nord així com la disposició dels passos 

de vianants 

4.600 

7.900 

4.900 

 Aquest punt funciona com a principal nus 

distribuïdor del trànsit al sector oest.  

 

 S’articula a partir de dues cruïlles que 

funcionen com a una rotonda 

 

 El moviment Balmes (sentit descendent) – 

Joan Maragall (sentit est) és un dels 

principals itineraris en aquest punt: els 

vehicles han de realitzar el canvi de 

direcció a la cruïlla amb el carrer Rita 

Mercader per fer el canvi de direcció 
5.300 

Situació actual 

Proposta 

Intensitats dia 7.900 

P5. Millorar la funcionalitat de la cruïlla carrer Balmes- Av. Gaudí- Sor Rita Mercader i 

Joan Maragall 
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Trànsit (IX) 5. PROPOSTES ÀMBIT MUNICIPAL 

P7. Transformació integral N-II (l’any 2006 es fa l’avantprojecte d’urbanització de l’Av. 

Catalunya i el carrer Mestre Montaner, entre l’Av. Balmes i el carrer Lleida)  

 La secció destinada al vehicle privat serà de 2 carrils de circulació per sentit 

 

 El lateral situat a la vessant sud desapareixerà. En canvi a la vessant nord, hi haurà un lateral amb carril 

d’estacionament entre l’Av. Manresa i Av. Balmes. 

 Tram carrer Lleida- Av. Manresa: el carril 

bici bidireccional es projectarà per la 

vessant nord  entre els carrils de circulació i 

la vorera 

 Tram carrer Av. Manresa- Av. Balmes: el 

carril bici bidireccional es projectarà per la 

mitjana, entre els dos sentits de circulació 



17 

Trànsit (X) 5. PROPOSTES ÀMBIT MUNICIPAL 

P8. Millorar la funcionalitat de la cruïlla Av. Caresmar – Av. de Montserrat – av. Pau 

Casals – Av. de Vilanova – C. Badalona (rotonda Mirasol) 

 La rotonda té un perímetre exterior de 22 metres i un interior de 4 a 6 metres 

 És necessari ocupar una part de l’accés a la gasolinera 

 La cruïlla passaria de 4 a 2 fases millorant el temps de recorregut de les línies de bus així com dels 

vehicles privats 
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Trànsit (XI) 5. PROPOSTES ÀMBIT MUNICIPAL 

P9. Proposta de millora de l’accessibilitat i la mobilitat a l’entorn de l’institut Badia i 

Margarit (I) 

 

Nou pas de vianants al carrer Manuel Josep Forn (4) 

Senyalització carril estacionament al carrer Manuel Josep Forn 

(5) 

Eliminar pas de vianants actual de l’Av. Montserrat (1). Trasllat 

a cruïlla amb Bisbe Perelló (2) 

Eliminar zona estacionament bus escolar (6) 

(1) 

Millorar la intersecció Av. Montserrat- Pg. M. Jacint Verdaguer 

des del punt de vista de la regulació semafòrica (3) 

(2) 

(3) 

(4) 
(5) 

(6) 

Els busos escolar estacionaran a l’interior de l’estació 

d’autobusos.  

 

L’itinerari a peu entre l’estació i l’Institut està garantit a través 

del pas de vianants existent a l’Av. Montserrat. 
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Elements pacificadors de la via (reducció de la velocitat): 

 

 Carrils més estrets 

 Senyalització vertical 

 Senyalització horitzontal 

 Bandes rugoses 

 Semaforització de la cruïlla amb Bisbe Perelló 

Trànsit (XI) 5. PROPOSTES ÀMBIT MUNICIPAL 

P9. Proposta de millora de l’accessibilitat i la mobilitat a l’entorn de l’institut Badia i 

Margarit (II) 

 

Els vehicles que porten i recullen els nens a l’escola així com 

els dels professors tenen oferta suficient d’aparcament al carrer 

M. Josep Forn (demanda residencial) 

 

El nous passos de vianants així com la semaforització de la 

cruïlla amb Bisbe Perelló permet garantir un itinerari a peu 

d’accés a l’escola segur  
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Aparcament (I) 5. PROPOSTES ÀMBIT MUNICIPAL 

P1. Reordenar l’aparcament a l’entorn de 

la nova residència universitària. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2. Fomentar l’ús dels aparcaments fora 

calçada (Plaça Cal Font, Plaça de la Creu, 

Hospital...)  

 

P3. Ampliació de la zona taronja (a l’entorn 

de zones comercials d’àmbit de barri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Futurs aparcaments municipals a Cal Carner o el 

mateix mercat amb la nova concessió 

 

b) Aparcament de la residència universitària (50 

places)  

 

c) Reordenació de l’aparcament a calçada al carrer 

Misericòrdia (eliminació places aparcament entre el 

Rec i Soledad) 

 

a) Carrer Barcelona, entorn la Sagrada Família  

 

b) Zona de bars de l’Avinguda dels Països 

Catalans. 

 

c)  Entorn 091 i Massuca 

Entorn Massuca 

(nova residència Universitària) 

P1 

P2.a 

P2.b 

P2.c 

P3.a 

P3.b 

P3.c P3.c 
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Aparcament (II) 5. PROPOSTES ÀMBIT MUNICIPAL 

P4. Creació de dues zones tarifàries de 

zona blava 

 

 

P5. Reestructuració de les places 

d’aparcament a les zones 30 en 

diferents fases 

 

 

P6. Potenciar la senyalització dels 

aparcaments 

 

 

P7. Minimitzar els estacionaments 

indeguts 

 

P8. Garantir l’estacionament fora 

calçada en els nous 

desenvolupaments urbanístics 

 

 

 

 

P1 

P5.a 

P5.b 

P5.c 
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