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1. INTRODUCCIÓ 
Aquest document és fruit de l’avaluació conjunta de l’Ajuntament d’Igualada, la Diputació de Barcelona i 
l’empresa consultora Eurogeotècnica i l’empresa consultora Epim d’aquelles propostes d’actuació que 
sorgeixen de la diagnosi i que són executables per l’Ajuntament. 

Es proposen les següents  actuacions a realitzar 

Actuacions del PMU Igualada 

Mobilitat a peu 
P1.1 Pacificació del trànsit amb la creació de noves zones de carrers 30 

P1.2 Conversió a plataforma única de diferents trams de carrer, dins els àmbits 30. 

P1.3 Completar els eixos de vianants Est-Oest. 

P1.4 Ampliació  de voreres, adequació de passos de vianants existents i construcció de nous 
passos de vianants. 

P1.5 Millora de l’accessibilitat entre el barri Montserrat i el Polígon industrial Les Comes. 

P1.6 Pacificació  Pont Vell i  c/ de Sant Ignasi  

P1.7 Proposta de millora de l’accessibilitat i la mobilitat a l’entorn del institut Badia i Margarit. 

P1.8 Transformació de l’Av. Barcelona , com a conseqüència de la implantació del nou 
centre comercial (Bon Preu-Esclat). 

P1.9 Millora integral d’infraestructures del Polígon Industrial Les Comes 

P1.10 Transformació integral Av. Catalunya 

P1.11 Millora de la cruïlla carrer Balmes-Av. Gaudi- Sor Rita Mercader i Joan Maragall 
Mobilitat en bicicleta 
P2.1 Creació d’una xarxa per a la bicicleta. 

P2.2 Consolidació de noves zones 30. 

P2.3 Pla de senyalització d’itineraris. 

P2.4 Aparcaments segurs per a bicicletes. 

P2.5 Millorar el registre de bicicletes per tal d’evitar robatoris 

P2.6 Prova pilot de creació de “ciclocarrers”. 
Mobilitat en transport públic 
P3.1 Millora de l’entorn i accessibilitat de les parades de transport públic. 

P3.2 Creació d’una parada doble a l’Av. Catalunya (Hospital) 

P3.3 Estudi d’horaris  de la línia LTM . 

P3.4 Estudis de viabilitat de diferents propostes sobre la organització actual per tal de 
millorar el servei actual del transport públic. 

P3.5 Posada en marxa de transport a la demanda al Polígon industrial les Comes 
Mobilitat en vehicle privat motoritzat 
P4.1 Nova jerarquització viària 

P4.2 Re-ordenació viària de l’eix Cardenal Vives – Misericòrdia adaptat al nou accés Ronda 
Sud 

P4.3 Transformació Av. Catalunya com a conseqüència de la implantació del nou comercial 
(Bon Preu-Esclat) 

P4.4 Millora integral d’infraestructures del polígon industrial les Comes 

P4.5 Prolongació Ronda del Rec en sentit Vilanova 

P4.6 Potenciació de l’Eix Gaudi- Balmes i pacificació de la xarxa viària interior 

P4.7 Estudi per a la millora de la funcionalitat de la cruïlla carrer Balmes- Av. Gaudí- Sor Rita 
Mercader i Joan Maragall 

P4.8 Pacificació Pont Vell 

P4.9 Transformació integral N-II entre el carrer Lleida i l’Av. Manresa 

P4.10 Estudi per a la millora de l’accessibilitat i la mobilitat a l’entorn de l’institut Badia i 
Margarit 

P4.11 Estudi per millorar la funcionalitat de la cruïlla Av. Caresmar – Av. de Montserrat – av. 
Pau Casals – Av. de Vilanova – C. Badalona (rotonda Mirasol) 

P4.12 Estudi per a la transformació integral del Passeig Mossèn Jacint Verdaguer 

P4.13 Implantació d’una rotonda a l'avda. Europa amb el c/ Dinamarca, juntament amb un 
pas semaforitzatzat a l'avda Europa amb el camí de " Can Roca" 

P4.14 Pla d’accés als polígons industrials 

P4.15 Creació d’una zona de baixes emissions 

P4.16. Projecte de soterrament de l’estació de FGC i re-ordenació de l’espai viari 
Aparcament 
P5.1 Re-distribució de places d’aparcament zona 30  

P5.2 Fomentar l’ús dels aparcaments fora calçada 

P5.3 Senyalització variable d’ocupació dels aparcaments 

P5.4 Creació de dues zones tarifàries de la zona blava 
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P5.5 Re-ordenació de l’aparcament entorn la nova residència universitària i accés Sud 
Ronda 

P5.6 Ampliació zona taronja 

P5.7 Minimitzar els estacionaments indeguts 

P5.8 Garantir l’estacionament fora calçada en els nous desenvolupaments urbanístics 

P5.9 Reserves per a motos 

P5.10 Reserves de sòl per aparcament dissuasius al perímetre de la ciutat 
Seguretat viària 
P6.1 Aplicació de les mesures recollides a l’actualització del Pla de Seguretat Viària Local 

P6.2 Estudi camins escolars 

P6.3 Estudi mobilitat amb perspectiva de gènere 
Actuacions ambientals 
P7.1 Mesura i control periòdic de la contaminació acústica i atmosfèrica. 

P7.2 Promoure l’ús de vehicles més ecològics en la flota de vehicles municipals. 

P7.3 Promoure l’ús de la bicicleta elèctrica. 

P7.4. Pla estratègic de la mobilitat elèctrica 
Promoció, educació i sensibilització per l’ús de modes sostenibles. 
P8.1 Foment de la mobilitat a peu i en bicicleta. 

P8.2 Foment de la mobilitat en transport públic. 

P8.3 Foment de la intermodalitat entre el cotxe, la bicicleta i el transport públic. 

P8.4 Foment de l’ús del cotxe compartit. 

Cada actuació triada segueix un o més d’un dels objectius establerts en el present Pla de Mobilitat 
Urbana seguint les seves prioritats vers el municipi. Aquests objectius són: 

 

Objectius del PMU  

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) 

Objectius del PMU  

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) 

 

Tanmateix, el desenvolupament de les actuacions seleccionades es poden agrupar en àmbits 
d’actuació: 

 Mobilitat a peu. 
 Mobilitat en bicicleta. 
 Mobilitat en transport públic. 
 Mobilitat en vehicle privat motoritzat. 
 Aparcament. 
 Seguretat viària. 
 Actuacions ambientals. 
 Promoció, educació i sensibilització per l’ús de modes sostenibles. 

Cada actuació consta d’una fitxa detallada on s’anomenen els objectius establerts, el títol de 
l’actuació, una descripció, es relaciona amb els àmbits d’actuació, es diu la seva zona d’actuació, la 
fase d’execució, es fa una estimació del cost i si n’hi ha es diu possibles fonts de finançament i 
s’estableix un indicador d’avaluació de la proposta. 

De cada actuació s’ha estudiat la seva viabilitat tenint en compte l’estat del municipi i avaluant les 
millores que hi puguin existir. Així, cada actuació s’integra dins d’un programa d’actuacions amb tres 
horitzons temporals. 

A continuació es pot veure el programa d’execució per termini i actuació amb cost econòmic estimat: 
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Taula 1. Cost econòmic de les actuacions segons objectius  i horitzons temporals d’execucions. (Font: Elaboració 
pròpia). 

Si s’avalua per grans línies, els costos econòmics són: 

Línia Codi Actuació Cost Curt Mig Llarg

P1.1 Pacificació del trànsit amb la creació de noves zones de 
carrers 30 

48.000 € 18.000 € 18.000 € 12.000 €

P1.2 Conversió a plataforma única de diferents trams de carrer, 
dins els àmbits 30 478.000 € 160.000 € 160.000 € 158.000 €

P1.3 Completar els eixos de vianants Est-Oest

P1.4 Ampliació  de voreres, adequació de passos de vianants 
existents i construcció de nous passos de vianants

740.000 € 210.000 € 210000 320.000 €

P1.5 Millora de l’accessibilitat entre el barri Montserrat i el 
Polígon industrial Les Comes 32.000 € 32.000 €

P1.6 Pacificació  Pont Vell i  c/ de Sant Ignasi 0 €

P1.7 Proposta de millora de l’accessibilitat i la mobilitat a 
l’entorn del institut Badia i Margarit

0 €

P1.8 Transformació de l’Av. Barcelona , com a conseqüència de 
la implantació del nou centre comercial (Bon Preu-Esclat)

0 €

P1.9 Millora integral d’infraestructures del Polígon Industrial Les 
Comes 0 €

P1.10 Transformació integral Av. Catalunya 0 €

P1.11 Millora de la cruïlla carrer Balmes-Av. Gaudi- Sor Rita 
Mercader i Joan Maragall

0 €

P2.1 Creació d’una xarxa per a la bicicleta 375.000 € 175.000 € 100.000 € 100.000 €

P2.2 Consolidació de noves zones 30 0 €

P2.3 Pla de senyalització d’itineraris per a bicicletes. 4.000 € 4.000 €

P2.4 Aparcaments segurs per a bicicletes als equipaments. 148.000 € 90.000 € 58.000 €

P2.5 Millorar el registre de bicicletes per evitar robatoris 0 €

P2.6 Prova Pilot de creació de “ciclocarrers” 0 € Sense cost associat

P3.1 Millora de l’entorn i accessibilitat de les parades de 
transport públic 110.000 € 30.000 € 30.000 € 50.000 €

P3.2 Creació d’una parada doble a l’Av. Cataluntya (l’Hospital ) 6.000 € 6.000 €

P3.3 Estudi d’horaris  de la línia LTM 4.500 € 4.500 €

P3.4
Estudis de viabilitat de diferents propostes sobre la 
organització actual per tal de millorar el servei actual del 
transport públic

18.000 € 18.000 €

P3.5 Posada en marxa de transport a la demanda al Polígon 
industrial les Comes. 0 €

P4.1 Nova jerarquització viària de la ciutat 0 €

P4.2 Re-ordenació viària de l’eix Cardenal Vives – Misericòrdia 
adaptat al nou accés Ronda Sud.

75.000 € 75.000 €

P4.3 Transformació Av. Catalunya com a conseqüència de la 
implantació del nou comercial (Bon Preu-Esclat

150.000 € 150.000 €

P4.4 Millora integral d’infraestructures del polígon industrial les 
Comes 

7.291.000 € 7.291.000 €

P4.5 Prolongació Ronda del Rec en sentit Vilanova 348.000 € 348.000 €

P4.6 Potenciació de l’Eix Gaudi- Balmes i pacificació de la xarxa 
viària interior

21.000 € 21.000 €

P4.7
Estudi per a la millorar de la funcionalitat de la cruïlla 
carrer Balmes- Av. Gaudí- Sor Rita Mercader i Joan 

Maragall
15.000 € 15.000 €

P4.8 Pacificació Pont Vell 5.000 € 5.000 €

P4.9 Transformació integral N-II entre el carrer Lleida i l’Av. 
Manresa

300.000 € 300.000 €

P4.10
Estudi per a la millora de l’accessibilitat a l’entorn de 

l’institut Badia i Margarit, el barri de Sant Crist i la cruïlla 
Av. Caresmar – Av. de Montserrat – av. Pau Casals – Av. 

de Vilanova – C. Badalona 

12.000 € 12.000 €

P4.11
Estudi per millorar la funcionalitat de la cruïlla Av. 

Caresmar – Av. de Montserrat – av. Pau Casals – Av. de 
Vilanova – C. Badalona (rotonda Mirasol) 

20.000 € 20.000 €

P4.12 Estudi per a la transformació integral del Passeig Mossèn 
Jacint Verdaguer

20.000 € 20.000 €

P4.13
Implantació d’una rotonda a l'avda. Europa amb el c/ 

Dinamarca, juntament amb un pas semaforitzatzat a l'avda 
Europa amb el camí de " Can Roca"

250.000 € 250.000 €

P4.14 Pla d’accés als polígons industrials 12.000 € 12.000 €

P4.15 Creació d’una zona de baixes emissions 100.000 € 100.000 €

P4.16 Projecte de soterrament de l’estació de FGC i re-ordenació 
de l’espai viari 12.000 € 12.000 €

Sense cost associat

Sense cost associat

Sense cost associat

Sense cost associat

Mobilitat en 
vehicle privat 8.631.000 €

Sense cost associat

Sense cost associat

Termini

Sense cost associat

Pressupost

Total

Mobilitat en 
transport 

públic
138.500 €

Sense cost associat

Sense cost associat

Sense cost associat

Mobilitat a peu 1.298.000 €

Mobilitat en 
bicicleta 527.000 €

Sense cost associat

P5.1 Re‐distribució de places d’aparcament zona 30 

P5.2 Fomentar l’ús dels aparcaments fora calçada

P5.3 Senyalització variable d’ocupació dels aparcaments

P5.4 Creació de dues zones tarifàries de la zona blava

P5.5 Re‐ordenació de l’aparcament entorn la nova residència 
universitària i accés Sud Ronda

4.000 € 2.000 € 2.000 €

P5.6 Ampliació zona taronja 1.000 € 500 € 500 €

P5.7 Minimitzar els estacionaments indeguts

P5.8 Garantir l’estacionament fora calçada en els nous 
desenvolupaments urbanístics

P5.9 Reserves per a motos

P5.10 Reserves de sòl per aparcament dissuasius al perímetre 
de la ciutat

P6.1 Aplicació de les mesures recollides a l’actualització del Pla 
de Seguretat Viària Local

10.000 € 10.000 €

P6.2 Estudi camins escolars 30.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 €

P7.1 Mesura i control periòdic de la contaminació acústica i 
atmosfèrica

13.500 € 4.500 € 4.500 € 4.500 €

P7.2 Promoure l’ús de vehicles més ecològics en la flota de 
vehicles municipals

60.000 € 30.000 € 30.000 €

P7.3 Promoure l’ús de la bicicleta elèctrica 21.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000 €

P7.4 Pla de mobilitat del vehicle elèctric 10.000 € 10.000 €

P8.1 Foment de la mobilitat a peu i en bicicleta 8.500 € 8.500 €

P8.2 Foment de la mobilitat en transport públic. 8.500 € 8.500 €

P8.3 Foment de la intermodalitat entre el cotxe, la bicicleta i el 
transport públic

8.500 € 8.500 €

P8.4 Foment de l’ús del cotxe compartit 7.500 € 7.500 €

10.777.000 € 1.171.500 € 1.653.000 € 7.952.500 € 10.777.000 €

Promoció, 
educació i 

sensibilització 
per l’ús de 

modes 
sostenibles

33.000 €

Actuacions 
ambientals 104.500 €

Sense cost associat

Seguretat 
viària 40.000 €

Sense cost associat

Aparcaments 5.000 €

Sense cost associat

Costos associats a la zona 30 vianants

Sense cost associat

Sense cost associat

Sense cost associat

Molt variable en funció dels aparcaments associats 
i disponibilitat econòmica municipal
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Taula 2. Cost econòmic de les línies dels objectius del Pla. (Font: Elaboració pròpia). 
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527.000 €
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- € 2.000.000 € 4.000.000 € 6.000.000 € 8.000.000 € 10.000.000 € 

Mobilitat a peu

Mobilitat en bicicleta

Mobilitat en transport públic

Mobilitat en vehicle privat motoritzat
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Seguretat viària

Actuacions ambientals

Promoció, educació i sensibilització per l'ús de modes
sostenibles
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2. FITXES D’ACTUACIÓ 
2.1. Mobilitat a peu 

P1.1 Pacificació del trànsit amb la creació de noves zones de carrers 30  

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i seguretat viària 

2. Objectius 

1. Millorar l’accessibilitat i la seguretat per afavorir la mobilitat dels vianants. 

3. Descripció de l’actuació 

Es proposa la creació de tres  zones 30 a la zona urbana amb l’objectiu de crear un àmbit on els 
vianants es puguin desplaçar en un entorn més amable, tranquil i segur. 

La delimitació de les zones 30 comporta la creació de portes d’entrada amb senyalització 
específica, on la velocitat màxima permesa és de 30 km/h. Aquesta limitació de la velocitat exigeix 
la implantació d’uns elements físics que informin els conductors de les característiques especials 
de la zona, evitin la indisciplina viària i convidin a practicar una conducció adequada a la velocitat 
planificada. En concret es proposen tres zones a banda i banda del Passeig Mossèn Cinto 
Verdaguer i tres carrers propers a aquestes zones. Les zones delimitades corresponen  a les zones 
definides  pels carrers: Avda de Balmes , Rambla de Sant Ferran i carrer de Santa Caterina; 
Carretera de Manresa, Avda. Barcelona i c/ d’Òdena;  c/ de la Soledat, c/ Cardenal Vives i c/ de 
Sant Carles i la Rambla de Sant Isidre. Els carrers 30 son: Verge de la Pietat, Pau Muntades i 
Masquefa. 

             
 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Varies 48.000 € 

 5. Documentació gràfica de referència 

P1.2 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt, Mig  Alta Ajuntament de Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 
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P1.2 Conversió a plataforma única de diferents trams de carrer, dins els àmbits 30 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i seguretat viària 

2. Objectius 

1. Millorar l’accessibilitat i la seguretat per afavorir la mobilitat dels vianants 

3. Descripció de l’actuació 

Igualada  disposa d’una xarxa de vials de 
plataforma única, la qual confereix als vianants 
prioritat de pas en tot el vial per sobre dels 
vehicles motoritzats, que en el seu conjunt 
conforma una illa de vianants al centre del 
municipi. 

Amb la voluntat de completar aquesta illa de 
vianants, i dins dels àmbits de zona 30, s’han 
definit uns vials de plataforma única que donen 
continuïtat a diversos eixos de vianants. 

Degut a les característiques físiques d’aquests 
vials, estrets i amb voreres amb amplades no 
accessibles, i amb la voluntat de permetre que 
els vianants puguin gaudir d’un entorn segur 
pels desplaçaments a peu. 

El PMUS proposa la creació de plataforma única 
en els següents carrers: 

- C/Òdena (Pg. Verdaguer-Rambla) 
- C/ Sant Carles (Òdena- St. Josep) 
- C/ Cervantes 
- c/ de la Salut i un tram del c/ Òdena 
- c/ de Sant Josep 
- c/ Antoni Franch 
- c/ Milà i Fontanals 
- Rambla Sant Isidre 

        

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

 478.000 €   

 5. Documentació gràfica de referència 

P2.1 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

   

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Diputació de Barcelona 

Ajuntament 

 

2.1 Prioritat per a vianants 

2.2 Dèficit per a vianants 

2.4 Passos vianants senyalitzats 

2.5 Passos vianants adaptats 
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P1.3 Completar els eixos de vianants Est-Oest 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu, Mobilitat en bicicleta i Seguretat viària 

2. Objectius 

1. Millorar l’accessibilitat i la seguretat per afavorir la mobilitat dels vianants 

3. Descripció de l’actuació 

Les diferents actuacions proposades pel PMUS permeten millorar la xarxa dels itineraris per a 
vianants, unint diferents 
punts atractors i/o 
generadors de mobilitat del 
municipi, com són els 
centres educatius, llars 
d’infants, ajuntament, zones 
comercials, parades de 
transport públic, etc. 
Afavorint la connexió Est-
Oest de la ciutat. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi. Cost previst a les propostes anteriors.  

5. Documentació gràfica de referència 

P1.1 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt , Mig i Llarg Alta Ajuntament de Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

 2.1 Prioritat per a vianants 

2.2 Dèficit per a vianants 

2.4 Passos vianants senyalitzats 

2.5 Passos vianants adaptats 
 

  

C/ Milà i Fontanals

C/ Pare Mariano 

C/ de la Virtut 
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P1.4 Ampliació  de voreres, adequació de passos de vianants existents i construcció de nous 
passos de vianants 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i seguretat viària 

2. Objectius 

1. Millorar l’accessibilitat i la seguretat per afavorir la mobilitat dels vianants 

3. Descripció de l’actuació 

Es proposa l’ampliació de certes voreres amb 
amplades útils no accessibles. L’amplada 
mínima proposada és d’1,5 metres, però 
s’entén que en zones urbanes ja consolidades 
pot ser que no es pugui arribar a una amplada 
com la proposada. En aquests casos, caldrà 
aconseguir l’amplada màxima possible en 
funció de cada secció dels vials. 

El desenvolupament d’aquestes actuacions 
suposa la reducció de l’espai actualment 
dedicat a vehicles (calçada i zones 
d’aparcament). Així doncs, en els casos en que 
impliqui la reducció de sentits de circulació, 
l’eixamplament o la construcció de la vorera 
caldrà fer-se una vegada s’executi el canvi de 
sentit del vial. 

Es proposa fer accessible tots aquells passos 
de vianants existents actualment però que no 
compleixen amb el Codi d’Accessibilitat. Es 
proposa crear nous passos de vianants a les 
interseccions on actualment no n’hi ha, 
construint-los de manera que compleixin amb 
els requeriments establerts en el Codi 
d’Accessibilitat.  

 

Es proposa la creació de 38 passos de vianants 
nous , l’arranjament de 7 guals a un costat , 
l’arranjament de 56 guals als dos costats i 581 
metres d’eixamplament de voreres 

La resta d’actuacions recollides en el PMUS es 
desenvoluparan en el propera revisió del pla. 

   

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi 740.000€ 

5. Documentació gràfica de referència 

P1.3 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt , Mig i Llarg Alta Ajuntament de Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Diputació de Barcelona 

Ajuntament 

 

2.1 Prioritat per a vianants 

2.2 Dèficit per a vianants 

2.4 Passos vianants senyalitzats 

2.5 Passos vianants adaptats 
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P1.5 Millora de l’accessibilitat entre el barri Montserrat i el Polígon industrial Les Comes 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i Seguretat viària 

2. Objectius 

1. Millorar l’accessibilitat i la seguretat per afavorir la mobilitat dels vianants 

3. Descripció de l’actuació 

Es proposa millorar la connectivitat entre el 
barri Montserrat i el P.I Les comes, minimitzant 
l’efecte barrera nord-sud que fa la N-IIa en la 
seva vessant est. En aquesta actuació es 
proposa fer el projecte de la passera de 
vianants sobre la carretera. 

 

 

 

 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

PI Les Comes/barri Montserrat 32.000€  

5. Documentació gràfica de referència 
P1.3 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

 Mig i Llarg Alta Ajuntament de Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Diputació de Barcelona 

Ajuntament 

 

2.1 Prioritat per a vianants 

2.2 Dèficit per a vianants 

2.4 Passos vianants senyalitzats 

2.5 Passos vianants adaptats 
 

 

  

Les Comes 

Barri 
Montserrat 

ECOPONT 
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P1.6 Pacificació  Pont Vell i  c/ de Sant Ignasi 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i Seguretat viària 

2. Objectius 

1. Millorar l’accessibilitat i la seguretat per afavorir la mobilitat dels vianants 

3. Descripció de l’actuació 

Es proposa pacificar el  Pont Vell i el c/ Sant 
Ignasi per tal de que esdevingui un vial que 
permeti unir diferents equipaments municipals 
amb zones pacificades del municipi i que 
permeti la connexió a peu i/o bicicleta . 
Actualment es disposa d’unes voreres estretes. 
Es proposa que aquest nou accés sigui 
destinat principalment per una mobilitat tova, 
es a dir per al vianant i la bicicleta. La 
configuració que ha de tenir la nova secció 
s’hauria d’analitzar en un estudi d’alternatives. 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Tota la zona urbana del municipi. 

 

Recollit a la proposta 4.7 de vehicle privat 

5. Documentació gràfica de referència 
P1.3 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

 Mig i Llarg Alta Ajuntament de Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Diputació de Barcelona 

Ajuntament 

 

2.1 Prioritat per a vianants 

2.2 Dèficit per a vianants 

2.4 Passos vianants senyalitzats 

2.5 Passos vianants adaptats 
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P1.7 Proposta de millora de l’accessibilitat i la mobilitat a l’entorn del institut Badia i Margarit 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i Seguretat viària 

2. Objectius 

1. Millorar l’accessibilitat i la seguretat per afavorir la mobilitat dels vianants 

3. Descripció de l’actuació 

La ubicació dels passos de vianants a l’entorn 
de l’institut, la sortida a demanda  dels 
autobusos de l’estació en direcció a la C-244 
així com la cruïlla Bisbe Perelló- Av. Montserrat 
sense semaforitzar són elements que s’han 
d’analitzar en conjunt per determinar un nou 
disseny de configuració viària en aquest sector 
per tal de millorar per una banda la seguretat 
dels propis usuaris de la via (conductors i 
vianants) com facilitar la fluïdesa del trànsit 

 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Tota la zona urbana del municipi. 

 

Recollit a les propostes de vehicle privat 

5. Documentació gràfica de referència 
P1.3 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt , Mig i Llarg Alta Ajuntament de Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Diputació de Barcelona 

Ajuntament 

 

2.1 Prioritat per a vianants 

2.2 Dèficit per a vianants 

2.4 Passos vianants senyalitzats 

2.5 Passos vianants adaptats 
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P1.8 Transformació de l’Av. Barcelona , com a conseqüència de la implantació del nou centre 
comercial (Bon Preu-Esclat) 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i Seguretat viària 

2. Objectius 

1. Millorar l’accessibilitat i la seguretat per afavorir la mobilitat dels vianants 

3. Descripció de l’actuació 

Hi ha previst la construcció d’un centre 
comercial (Bon Preu-Esclat) amb un sostre 
edificat de 18.693,87 m2  a l’illa formada pels 
carrers Sant Josep, Av. Mestre Muntaner, 
Lleida i Av. Barcelona. Es preveu que en dia 
laborable es generin al voltant de 3.200 
viatges en vehicle privat i 4.400 en dissabte. 

Per millorar l’accessibilitat al centre comercial 
(entrades i sortides)  es proposa la 
implantació d’un pas de vianants semaforitzat 
a la rotonda amb el carrer Lleida per permetre 
la connectivitat entre els dos costats de l’Av. 
Barcelona. Alhora amb la creació de la nova 
rotonda (c/ Sant Josep) es millorarà la 
connectivitat a peu a costat i costat de la N-II 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Av. Barcelona 

 

Recollit a les propostes de vehicle privat 

5. Documentació gràfica de referència 
P1.3 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt , Mig i Llarg Alta Ajuntament de Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Diputació de Barcelona 

Ajuntament 

 

2.1 Prioritat per a vianants 

2.2 Dèficit per a vianants 

2.4 Passos vianants senyalitzats 

2.5 Passos vianants adaptats 
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P1.9 Millora integral d’infraestructures del Polígon Industrial Les Comes 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i Seguretat viària 

2. Objectius 

1. Millorar l’accessibilitat i la seguretat per afavorir la mobilitat dels vianants 

3. Descripció de l’actuació 

La major part dels vials es van construir als anys 70, i per tant no respon a les necessitats de la 
mobilitat i els usos actuals. Amb els anys alguns vials s’han acabat deteriorant, donant un aspecte 
no adequat a l’espai urbà i en altres s’han anat fent actuacions de pavimentació, ocupació i 
tractament dels espais amb resultats diversos, però normalment desendreçats i sense una relació 
coherent. 

Les propostes de mobilitat s’engloben dins de la millora integral d’infraestructures del polígon 
industrial les Comes i té per objectiu la urbanització integral, que engloba diversos aspectes de 
l’espai públic. Des del punt de vista de la mobilitat tova la proposta engloba la millora de les 
voreres i la creació d’una xarxa ciclable en tot el polígon que millorarà l’accessibilitat i la 
connectivitat a la part nord de l’Av. Catalunya. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

P.I. Les Comes Recollit a la proposta 4.3 de vehicle privat 

5. Documentació gràfica de referència 
P1.3 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt , Mig i Llarg Mitjana Ajuntament de Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Diputació de Barcelona 

Ajuntament 

 

2.1 Prioritat per a vianants 

2.2 Dèficit per a vianants 

2.4 Passos vianants senyalitzats 

2.5 Passos vianants adaptats 
 

 

  

Les Comes 
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P1.10 Transformació integral Av. Catalunya 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i Seguretat viària 

2. Objectius 

1. Millorar l’accessibilitat i la seguretat per afavorir la mobilitat dels vianants 

3. Descripció de l’actuació 

L’Av. Catalunya genera un efecte barrera 
entre els dos costats del municipi provocant la 
discontinuïtat dels itineraris a peu i en 
bicicleta. Això es deu principalment a les 
característiques de disseny de la via (manca 
de passos de vianants, discontinuïtat de 
voreres, amplada de la calçada, laterals...) 
com de l’estat d’alguns trams deteriorats així 
com les altes intensitats que suporta (11.000 
a 18.000 vehicles/dia). A més, hi ha un 
diferent tractament de les seccions segons 
trams donant la sensació d’un espai 
desestructurat. 

Per aquest motiu es proposa la transformació 
integral de l’Av. Catalunya tenint en compte 
un disseny molt més acord a les vies urbanes. 
La secció entre façanes permet el pas dels 
vehicles així com un carril bici i voreres 
amples.  

La secció destinada al vehicle privat serà de 2 
carrils de circulació per sentit. El lateral situat a la 
vessant sud desapareixerà i en canvi a la vessant 
nord, hi haurà un lateral amb carril 
d’estacionament entre l’Av. Manresa i l’Av. 
Balmes. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Tota la zona urbana del municipi. 

 

Recollit a les propostes de vehicle privat 

5. Documentació gràfica de referència 
P1.3 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Mig i Llarg Alta Ajuntament de Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Diputació de Barcelona 

Ajuntament 

2.1 Prioritat per a vianants 

2.2 Dèficit per a vianants 

2.4 Passos vianants senyalitzats 

 2.5 Passos vianants adaptats 
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P1.11 Millora de la cruïlla carrer Balmes-Av. Gaudi- Sor Rita Mercader i Joan Maragall 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i Seguretat viària 

2. Objectius 

1. Millorar l’accessibilitat i la seguretat per afavorir la mobilitat dels vianants 

3. Descripció de l’actuació 

La cruïlla carrer Balmes- Av. Gaudí- Sor Rita Mercader i Joan Maragall és el principal node de 
distribució  del trànsit del sector oest de la ciutat. S’articula a partir de dues cruïlles que funcionen 
com una rotonda (Av. Gaudí- Sor Rita Mercader i Av. Gaudí- Balmes- Joan Maragall) 

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.  

L’objectiu és racionalitzar la intersecció amb uns requeriments funcionals que permetin per una 
banda millorar la seguretat viària i per l’altre millorar el flux de circulació a les interseccions i reduir 
el temps de recorregut d’alguns itineraris. Alhora i amb la reconfiguració de la cruïlla estudia la 
possibilitat d’integrar l’itinerari ciclable com a segregat enlloc de per damunt de la vorera actual per 

tal de minimitzar la conflictivitat vianant-ciclista. 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Tota la zona urbana del municipi. 

 

Cost recollit a les propostes de vehicle privat 

5. Documentació gràfica de referència 

P1.3 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt , Mig i Llarg Alta Ajuntament de Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Diputació de Barcelona 

Ajuntament 

 

2.1 Prioritat per a vianants 

2.2 Dèficit per a vianants 

2.4 Passos vianants senyalitzats 

2.5 Passos vianants adaptats 
 

 

Proposta
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2.2. Mobilitat en bicicleta 

 

P2.1 Creació d’una xarxa per a la bicicleta 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i Mobilitat en bicicleta 

2. Objectius 

1. Millorar l’accessibilitat i la seguretat per afavorir la mobilitat de les bicicletes . 

2. Fomentar l'ús racional del vehicle privat, aplicant mesures que facilitin el traspàs de ciutadans a 
altres modes de transport més sostenibles i que promoguin la intermodalitat. 

8. Millorar la seguretat viària. 

3. Descripció de l’actuació 

Creació d’una xarxa de vies segregades per a la bicicleta : 

 Avinguda de Catalunya- B223 
 Avinguda de Barcelona. 
 Avinguda de Pau Casals- c/ del Carrilet 
 Avinguda d’Europa- C37z  
 C/ del Camí Ral – B222 
 Carretera de Valls-Pont Gran-C/ Sant Ignasi 
 Xarxa P.I Les Comes 
 Eix Nord-Sud per la carretera de Manresa 

Per completar la xarxa es proposen uns vials preferents on la bicicleta compartirà la calçada amb el 
vehicle i faran de connectors amb la xarxa segregada prevista (C/ Comarca, Ronda de Fàtima, Av. 
Dr Pasteur, C/ Òdena i C/Dr. Pujades.  

La mobilitat amb bicicleta es complementarà amb l’actuació 2.2 i 2.6, no oblidant que a tota la resta 
de xarxa secundària i veïnal prevista en el present pla la bicicleta, com a vehicle, té garantida la 
circulació en calçada permetent l’accés a qualsevol punt de la ciutat. 

P2.1 Creació d’una xarxa per a la bicicleta 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi 375.000 

5. Documentació gràfica de referència 

P2 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt , Mig i Llarg Alta Ajuntament de Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Diputació de Barcelona 

Mancomunitat de la Conca d’Òdena 

Ajuntament 

3.1 Xarxa per a bicicletes 

3.2 Xarxa ciclable  

3.3 Aparcaments per a bicicletes  
 

 

P2.2 Consolidació de noves zones 30 
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P2.2 Consolidació de noves zones 30 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i Mobilitat en bicicleta 

2. Objectius 

1. Millorar l’accessibilitat i la seguretat per afavorir la mobilitat dels vianants. 

2. Fomentar l'ús racional del vehicle privat, aplicant mesures que facilitin el traspàs de ciutadans a 
altres modes de transport més sostenibles i que promoguin la intermodalitat. 

8. Millorar la seguretat viària. 

3. Descripció de l’actuació 

Aquesta actuació està contemplada a la proposta de mobilitat a peu on és duen a terme la conversió a 
plataforma única de diversos vials i l’establiment de noves Zones 30 on és pacifica el transit i ja queda 
prevista l’ampliació de la xarxa de convivència vehicle-ciclista en calçada. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi Cost inclòs les propostes de mobilitat a peu 

5. Documentació gràfica de referència 

P2 

P2.2 Consolidació de noves zones 30 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt , Mig i Llarg Alta Ajuntament de Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Diputació de Barcelona 

Mancomunitat de la Conca d’Òdena 

Ajuntament 

3.1 Xarxa per a bicicletes 

3.2 Xarxa ciclable  

3.3 Aparcaments per a bicicletes  
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P2.3 Pla de senyalització d’itineraris per a bicicletes. 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i Mobilitat en bicicleta 

2. Objectius 

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

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) 

9. Garantir una bona accessibilitat millorant els itineraris (interiors i exteriors) 

3. Descripció de l’actuació 

Es proposa elaborar un Pla de senyalització per a bicicletes pels 
recorreguts municipals interns i de connexió amb la via Blava i Anella 
Verda , indicant el recorregut i temps de desplaçaments cap als 
equipaments i punts d’interès , així com d’aquells punts d’interès fora de la 
trama urbana (fonts, etc.), i pels recorreguts intermunicipals, indicant 
distàncies cap a municipis propers o accés a camins de mig i llarg 
recorregut. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Tots els nuclis urbans municipals 4.000€ 

5. Documentació gràfica de referència 

Pl. n 2 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt i Mig Alta Ajuntament de Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Diputació de Barcelona. 

Mancomunitat de la Conca d’Òdena. 

Ajuntament 

3.1 Xarxa per a bicicletes 

3.2 Xarxa ciclable  

3.3 Aparcaments per a bicicletes  
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P2.4 Aparcaments segurs per a bicicletes. 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i Mobilitat en bicicleta 

2. Objectius 

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

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) 

9. Garantir una bona accessibilitat millorant els itineraris (interiors i exteriors) 

3. Descripció de l’actuació 

Es proposa que  els equipaments del municipi disposin 
d’aparcament per a bicicletes com a norma general. 
L’aparcament, en la mesura del possible serà interior 
per tal d’augmentar la seva seguretat, però sinó caldrà 
col·locar un aparcament de mínim 10 places i màxim 20 
(en funció de les necessitats) a l’entrada per a vianants 
del equipament. 

Es proposa la instal·lació de dos aparcaments de 20 
places a l’estació de FGC i a l’estació de Bus del tipus 
bici-box, així com aparcaments tipus bici-box en llocs de 
la ciutat amb comerç o zones d’oci per a afavorir l’ús de la bicicleta en aquests entorns.  

Es proposa la creació d’aparcaments segurs en els aparcaments soterrats de la ciutat.  

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Equipaments municipals 148.000 € 

5. Documentació gràfica de referència 

Pl. N 2 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt Alta Ajuntament de Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Diputació de Barcelona. 

Mancomunitat de la Conca d’Òdena. 

Ajuntament 

3.1 Xarxa per a bicicletes 

3.2 Xarxa ciclable  

3.3 Aparcaments per a bicicletes  
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P2.5 Millorar el registre de bicicletes per evitar robatoris 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i Mobilitat en bicicleta 

2. Objectius 

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

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) 

9. Garantir una bona accessibilitat millorant els itineraris (interiors i exteriors) 

3. Descripció de l’actuació 

Es proposa millorar el registre   de les bicicletes per 
la posterior inclusió de les seves dades 
d’identificació en un arxiu informàtic, incloent les 
dades del propietari. A través d’aquest registre, que 
és voluntari, es pretén aconseguir un primer efecte 
dissuasori del robatori i si finalment es produeix el 
furt, la posada en marxa de mecanismes de 
detecció, identificació i devolució de vehicles 
recuperats. Per poder realitzar el registre, la 
bicicleta ha de disposar d’un número identificatiu 
que pot ser: el número de bastidor (número 
identificatiu de la bicicleta que surt de fàbrica i que 
normalment es troba sota el pedalier). 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Equipaments municipals Sense cost  

5. Documentació gràfica de referència 

--- 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt Alta Ajuntament de Igualada 

 Mancomunitat de la Conca d’Òdena 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

--- Sense indicador 
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P2.6 Prova Pilot de creació de “ciclocarrers” 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i Mobilitat en bicicleta 

2. Objectius 

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

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) 

9. Garantir una bona accessibilitat millorant els itineraris (interiors i exteriors) 

3. Descripció de l’actuació 

Es proposa Implantar un sistema 
per afavorir que bicis, ginys 
elèctrics monopersonals i cotxes 
comparteixin espai de manera 
segura, i deixin les voreres als 
vianants. L’actuació esta 
condicionada a la consolidació de 
les actuacions P1 i P2 

 

 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Equipaments municipals Sense cost  

5. Documentació gràfica de referència 

--- 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt Alta Ajuntament de Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

--- Sense indicador 
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2.3. Mobilitat en transport públic 

P3.1 Millora de l’entorn i accessibilitat de les parades de transport públic 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en transport públic 

2. Objectius 

3. Promoure l’ús del transport col·lectiu, públic i privat. 

3. Descripció de l’actuació 

Per tal de fomentar la utilització del 
transport públic cal millorar 
l’accessibilitat de les parades de bus 
urbà del municipi. 

Actualment, totes les parades situades 
en vials amb reserva per a aparcament 
en calçada, disposen d’una zona 
reservada per a la parada del bus. Tot i 
així, existeixen diferents elements 
urbans a les voreres o vehicles mal 
estacionats a la zona reservada per a la 
parada que dificulten la pujada o baixada 
dels usuaris del transport públic en 
condicions accessibles i de seguretat 
viària. 

Així doncs, el PMUS proposa instal·la 
plataformes prefabricades 
d’embarcament a totes aquestes zones 
reservades per a l’estacionament, de 
manera que el vehicle pararà a la 
mateixa calçada. Indicar que les 
operacions de baixada i pujada del 
vehicle es realitzen en escassos segons 
sempre que les condicions 
d’accessibilitat dels usuaris son 
correctes. Així doncs el trànsit no se’n 
ressentirà. 

En total es preveu instal·lar 32 noves plataformes, 26 
arranjament de guals que donen accés a les parades , 
una reubicació de parada , per tal de millorar la seva 
situació i la proposta d’una nova parada a la línia LTM a 
l’Avinguda d’Àngel Guimerà . 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Parades de bus urbà del municipi. 110.000€ 

5. Documentació gràfica de referència 

P3.2 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt , Mig i Llarg Alta Ajuntament de Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Diputació de Barcelona. 

Generalitat de Catalunya 

Ajuntament 

4.1 Adaptació a PMR autobusos 

4.9 Parades amb marquesina 
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P3.2 Creació d’una parada doble a l’Av. Catalunya ( l’Hospital ) 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en transport públic 

2. Objectius 

3. Promoure l’ús del transport col·lectiu, públic i privat. 

3. Descripció de l’actuació 

Actualment a la parada de l’Hospital tenen l’inici 
de recorregut dues línies la LC1 i la LTV , es la 
parada de final de recorregut de la Línia LC2 i es 
una parada mes dels recorregut per la línia LTM. 
Les tres línies amb inici de recorregut o final de 
recorregut , utilitzen la parada per fer quadrar els 
horaris i com a conseqüència poden trobar-se 
tres autobusos. Es proposa disposa d’una 
parada doble que  s’identifica mitjançant dos 
pals de parada i uns senyals pintats a terra. 
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. Dins d’aquesta 
proposta s’hauria d’estudiar la possibilitat de que 
LC1 i LC2 facin la regulació a la parada de la 
Estació. 

 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi. 6.000€ 

5. Documentació gràfica de referència 

P3.2 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt  Alta Mancomunitat de la Conca d’Òdena. 

Ajuntament de Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

AMTU 4.1 Adaptació a PMR autobusos 

4.9 Parades amb marquesina 
 

Operadors de transport públic.  

Mancomunitat de la Conca d’Òdena. 

Ajuntament 
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P3.3 Estudi d’horaris de pas  de la línia LTM  

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en transport públic 

2. Objectius 

3. Promoure l’ús del transport col·lectiu, públic i privat. 

3. Descripció de l’actuació 

Per tal de facilitar la intermodalitat dins del 
transport públic , es proposa avançar la sortida 
de la línia LTM  , el que permet connectar sense 
problemes amb la línia de bus exprés, també 
permetria reduir la saturació de la parada de 
l’AV. Catalunya (Hospital). Això permetria  una 
major utilització dels serveis actuals de transport 
públic a llarga distància , a la zona de l’AMB i la 
promoció de la utilització del transport públic 
envers el cotxe privat. 

 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi. 4.500€ 

5. Documentació gràfica de referència 

P3.1 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt Alta Mancomunitat de la Conca d’Òdena. 

Ajuntament de Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

AMTU 

Operadors de transport públic.  

Mancomunitat de la Conca d’Òdena. 

Ajuntament  

 

4.1 Adaptació a PMR autobusos 

4.9 Parades amb marquesina 
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P3.4 Estudis de viabilitat de diferents propostes sobre la organització actual per tal de millorar el 
servei actual del transport públic 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en transport públic 

2. Objectius 

3. Promoure l’ús del transport col·lectiu, públic i privat. 

3. Descripció de l’actuació 

Per tal de millorar el servei actual de transport públic s’han proposat diferents estudis a la fase de 
participació ciutadana d’aquest PMUS. Es proposa realitzar diferents estudis de viabilitat , 
conjuntament amb la empresa municipal de bus per tal de determinar quines millores es poden 
incloure al servei actual. 

Els estudis proposats son: 

-Estudiar la idoneïtat de plantejar línies de 
transport nord--sud i est-oest per tal de reduir 
els temps dels trajectes. 

-Nova línia que connecti amb Òdena , el 
polígon les Gavarreres i la Riera de Castellolí.  

-Integració de les xarxes, parades i horaris 
d’autobús urbà a Google Maps i Apple Maps 
aprofitant l’arribada de la digitalització i el 5G. 

-Estudiar el pas d’una línia del bus Montbui-
Vilanova pel carrer del Rec. 

-Instal·lació de pantalles Led a les principals 
marquesines d’autobús i posteriorment a la 
resta, per tal d’indicar quins seran els propers 
serveis que hi passaran per allà i quan ho 
faran. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi. 18.000€ 

5. Documentació gràfica de referència 

 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt Alta Mancomunitat de la Conca d’Òdena. 

Ajuntament de Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

AMTU 

Operador de transport públic.  

Mancomunitat de la Conca d’Òdena. 

Ajuntament  

 

4.1 Adaptació a PMR autobusos 

4.9 Parades amb marquesina 
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P3.5 Posada en marxa de transport a la demanda al Polígon industrial les Comes 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en transport públic 

2. Objectius 

3. Promoure l’ús del transport col·lectiu, públic i privat. 

3. Descripció de l’actuació 

La empresa Massats transports ha 
posat en marxa un sistema de 
trnasport a demanda dirigit als 
treballadors del polígon industrial . 

El sistema es basa en donar-se 
d’alta en una aplicació mòbil que 
permet fer una reserva amb un 
horari determinat , ajustat als torns 
d’entrada i sortida de les empreses , 
en horari de dilluns a divendres. 
L’aplicació permet bonificacions per 
mes de deu viatges i actualment hi 
ha dos línies TDA1, des de Santa 
Margarida de Montbui i TDA2 des de 
Vilanova del Camí 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi. Sense cost per l’Ajuntament  

5. Documentació gràfica de 
referència 

P3.2 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt  Alta Mancomunitat de la Conca d’Òdena. 

Ajuntament de Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

AMTU 

Operadors de transport públic.  

Mancomunitat de la Conca d’Òdena. 

Ajuntament 

 

4.1 Adaptació a PMR autobusos 

4.9 Parades amb marquesina 
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2.4. Mobilitat en vehicle privat 

P4.1 Nova jerarquització viària de la ciutat 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat 

2. Objectius 

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) 

9. Garantir una bona accessibilitat millorant els itineraris (interiors i exteriors) 

3. Descripció de l’actuació 

Es proposa una nova jerarquització viària que permeti un ús racional de l’espai públic per part de 
tots els modes de transport generant i ampliant les zones 30 existents, on els modes més 
sostenibles tinguin garantits els seus itineraris tant a nivell local com entre les diferents parts del de 
la ciutat. Per tant, l’objectiu es reduir el màxim la xarxa primària existent, convertint part d’aquesta en 
xarxa secundària i local.  

Els canvis més significatius respecte la situació actual és: 

 Amb la transformació integral de la N-II al seu pas pel municipi, aquesta passarà de xarxa 
viària d’accessibilitat a xarxa primària. 

 Tant l’eix Av. Balmes com carrer de Sor Rita Mercader entre Av. Gaudí i Av. Àngels Guimerà 
passen de xarxa primària a secundària tenint en compte que és vol pacificar el barri així com 
el pont (Ctra. Valls) que connecta amb Santa Margarita de Montbui.  

 L’eix format per l’Av. Àngels Guimerà, Rambla de Sant Ferran, Rambla Nova, 
Plaça Nova, carrer de Santa Anna, carrer de la Soletat i Av. Caresmar passen de primària a 
secundària.  

 La Rambla de Sant Isidre, Rambla General Vives i carrer del Vidre passen de primària a local 
per pacificar el centre de la vila. 

 El Passeig Mossèn Jacint Verdaguer passa de primària a secundària. 
 Tant els barris del Cal Font, el Rec, La Masuca, Poblesec, Xipreret i Sant Crist alguns dels 

carrers que actualment formen part de la xarxa secundària passaren a local. 

Amb aquesta nova configuració es pretén millorar la seguretat dels usuaris establint un màxim de 50 
km/h per la xarxa primària i 30 km/h per la secundària. Per a la xarxa local les velocitats poden 
fluctuar entre els 10 i els 30 km/h segons la tipologia de carrers.  

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Tot el municipi  

5. Documentació gràfica de referència 

Pl. n 6 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta Alta Ajuntament Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

 2.1      Prioritat per a vianants 

5.4      Xarxa primària o bàsica 

5.5      Zones 30 

9.8    Reduir ocupació espai públic pels vehicles 
(D) 

P4.2 Re-ordenació viària de l’eix Cardenal Vives – Misericòrdia adaptat al nou accés Ronda Sud.
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1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat 

2. Objectius 

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) 

9. Garantir una bona accessibilitat millorant els itineraris (interiors i exteriors) 

3. Descripció de l’actuació 

El nou accés de la Ronda Sud connectarà aquesta via amb Igualada, concretament a través d’una 
rotonda amb la Ronda del Rec a l’alçada del carrer Misericòrdia. Aquesta nova connexió permetrà 
donar una millor accessibilitat cap a l’exterior als barris del sector sud-est d’Igualada (Nucli Històric, 
L’Ateneu, Antic Hospital, La Masuca i La Bàscula). 

Es preveu que aquest nou ramal suporti intensitats diàries al voltant dels 7.000 vehicles. 
Actualment, el carrer Misericòrdia (sentit sortida) i el carrer Vedruna (sentit entrada) són els dos 
vials que serveixen per distribuir el trànsit des de la Ronda del Rec cap a la zona central d’Igualada. 
En aquest sentit la configuració actual no podrà absorbir aquest increment de la demanda generat 
pel nou accés.  

Per tant es proposa una nova configuració en quan a la secció destinada al trànsit com als sentits 
de circulació amb l’objectiu d’aconseguir una major fluïdesa i uns nivells de servei acceptables en 
aquest entorn de la ciutat. 

S’ha realitzat un estudi annex al PMUS d’Igualada on s’han analitzat diferents alternatives (“Anàlisi 
d’alternatives per la configuració viària interna a l’entorn del nou accés de la Ronda Sud”). 

S’han analitzat 4 alternatives de les quals, dues (Alternatives A1 i A2) s’han descartat per diferents 
motius:  

 Problemes de capacitat a la cruïlla Misericòrdia- Soledat: en els períodes punta es poden 
generar situacions de congestió amb cues importants. 

 Manca d’accessibilitat amb l’aparcament del mercat de la Masuca amb l’eliminació dels girs 
a l’esquerra tant d’entrada com de sortida. 

 Creació de l’itinerari de vianants pel carrer Virtut que connectarà el Centre Històric amb la 
Masuca. 

En canvi, les Alternatives B i C de l’estudi són viables des del punt de vista de l’accessibilitat i 
seguretat tot i que cadascuna d’elles presenta diferències en quan a les virtuts i debilitats: 

 Garanteixen l’accessibilitat tant al Nucli Històric com a l’aparcament de la Masuca. 
 Convivència amb l'itinerari de vianants a través del carrer Virtut. 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Entorn carrer Misericòrdia i carrer Vedruna 75.000€ 

5. Documentació gràfica de referència 

Pl. n 6 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta Alta Ajuntament Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament 

Diputació de Barcelona 

Mancomunitat de la Conca Igualada 

5.3      Saturació de la xarxa viària 

5.4      Xarxa primària o bàsica 

6.1      Aparcament regulat en via pública 

9.8    Reduir ocupació espai públic pels vehicles 
(D) 

P4.3 Transformació Av. Catalunya com a conseqüència de la implantació del nou comercial (Bon 
Preu-Esclat) 

P
(20 pl)

P
(83 pl)
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Alternativa B Alternativa C

Punts Forts Punts Dèbils

Alternativa B (eixos 
d'entrada i sortida 

segregats)

Millors  nivells  de servei  i  seguretat en tot 
els  trams  

Increment del  recorregut en sentit entrada cap al  
Nucli  Històric (pujada per Vedruna)

Alternativa C (eixos 
d'entrada i sortida pel 
carrer Misericòrdia)

Accés  directe amb el  Nucli  Històric a través  
del  carrer Misericòrdia tant d'entrada com 

de sortida

Problemes  de seguretat a les  cruïlles. Tot i  que les  
nivells  de servei  a la cruïlla Soledat‐ Misericòrdia 

no superen el  90%, es  poden generar cues  en 
determinades  hores  del  dia
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1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat 

2. Objectius 

9. Garantir una bona accessibilitat millorant els itineraris (interiors i exteriors) 

3. Descripció de l’actuació 

Hi ha previst la construcció d’un centre comercial (Bon Preu-Esclat) amb un sostre edificat de 
18.693,87 m2  a l’illa formada pels carrers Sant Josep, Av. Mestre Muntaner, Lleida i Av. Barcelona. 
Es preveu que en dia laborable es generin al voltant de 3.200 viatges en vehicle privat i 4.400 en 
dissabte. 

Per millorar l’accessibilitat al centre comercial (entrades i sortides) sense que afecti a la resta 
d’itineraris en vehicle privat que es desenvolupen per l’entorn immediat es proposen les següents 
actuacions: 

 Nova rotonda a l’Av. Catalunya- carrer Sant Josep per donar accessibilitat als vehicles 
procedents del sector oest al centre comercial. 

 Eliminar l’accés directe entre Mestre Muntaner i el carrer Lleida i donar accés directe al tronc 
central de l’Av. Catalunya per garantir els itineraris tant cap a l’exterior com a l’interior 
d’Igualada. 

 Implantació d’un pas de vianants semaforitzat a la rotonda amb el carrer Lleida per permetre 
la connectivitat entre els dos costats de l’Av. Catalunya. 

Totes aquestes actuacions han estat estudiades i validades dins l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat 
Generada que s’engloba dins del marc de la documentació tècnica que acompanya el procés de 
Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística (PGOU) del municipi d’Igualada “Carrer 
Lleida, Illa Av. Mestre Muntaner i Av. Barcelona). 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Illa formada pels carrers Sant Josep, Av. Mestre 
Muntaner, Lleida i Av. Barcelona 

150.000€ 

5. Documentació gràfica de referència 

Pl. n 6 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta Alta Ajuntament d’Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament 

Propietaris privats 

5.3      Saturació de la xarxa viària 

5.4      Xarxa primària o bàsica 
  

BENZINERA

APARC. COBERT

Magatzem

Av. Mestre Muntaner
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P4.4 Millora integral d’infraestructures del polígon industrial les Comes  

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat 

2. Objectius 

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) 

3. Descripció de l’actuació 

La major part dels vials es van construir als anys 70, i per tant no respon a les necessitats de la 
mobilitat i els usos actuals. Amb els anys alguns vials s’han acabat deteriorant, donant un aspecte 
no adequat a l’espai urbà i en altres s’han anat fent actuacions de pavimentació, ocupació i 
tractament dels espais amb resultats diversos, però normalment desendreçats i sense una relació 
coherent. 

Les propostes de mobilitat s’engloben dins de la millora integral d’infraestructures del polígon 
industrial les Comes i té per objectiu la 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.  

Les propostes s’agrupen en 6 apartats: 

 Disseny de l’espai urbà: es valora l’aprofitament màxim dels elements existents que siguin 
vigents i conservin bona part de la seva vida útil, organitzant l’espai amb l’objectiu de la 
màxima eficiència energètica. 

 Jerarquització viària: racionalització de l’espai amb l’objectiu de millorar la fluïdesa, 
dinamitzar els itineraris tant de connectivitat amb la resta de zones del municipi com per 
l’interior del polígon, i finalment vetllar per la seguretat. 

 Mobilitat sostenible: 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. També s’implantaran places d’aparcament per a vehicles d’alta 
ocupació 

 

 

 Aparcament: es suprimeixen les places d’aparcament situades sobre la vorera, la major part 
de les quals es situaran a la calçada en els carrers amb direcció única. Al carrer França i Av. 
Europa s’habilitarà un cordó segons tram amplades 2,00 i 2,75 m per aparcar pesants  

 Transport a la demanda. S’implantarà un servei de transport públic a la demanda per tal 
que els treballadors disposin d’una alternativa al cotxe per anar a treballar. 

 Realització de Plans de Desplaçaments d’Empresa (PDE). S’instarà a les empreses amb 
major nombre de treballadors a realitzar PDE per tal de reduir el nombre de vehicles que hi 
accedeixen i aconseguir una accessibilitat més sostenible. 

 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Polígon les Comes 7.291.000€ 

5. Documentació gràfica de referència 

Pl. n 6 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Llarga Alta Ajuntament d’Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Gran Bretanya

Alemanya

Fr
an

ça

Nous sentits 
de circulació
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Ajuntament 

Mancomunitat  

Diputació de Barcelo 

5.3       Saturació de la xarxa viària 

5.4       Xarxa primària o bàsica 

5.5       Zona 30 

6.1       Aparcament regulat en via pública 

9.8      Reduir ocupació espai públic pels 
vehicles (D) 
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P4.5 Prolongació Ronda del Rec en sentit Vilanova 

1. Àmbit d’actuació 
Mobilitat en vehicle privat 

2. Objectius 

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) 

7. Garantir una distribució de mercaderies àgil i ordenada 

9. Garantir una bona accessibilitat millorant els itineraris (interiors i exteriors) 

3. Descripció de l’actuació 

Per millorar la mobilitat a través dels accessos a Igualada es proposa donar continuïtat a la Ronda 
del Rec fins la rotonda de la Masia (TM Òdena). L’objectiu és que aquesta via es converteixi en 
una ronda que doni accessibilitat no únicament a Igualada sinó als municipis Igualada i Òdena. Per 
tant, la prolongació de la Ronda del Rec tindrà una connexió amb Vilanova del Camí (Estudi de 
trànsit realitzat per La Mancomunitat i Diba l’any 2012). Aquesta nova infraestructura permetrà 
millorar la redistribució del trànsit pels diferents accessos que connecten Igualada per la vessant 
oest, reduint els nivells de servei de la rotonda de la Masia així com de la C-244 i N-IIa. 

 

Es proposen les següents actuacions:  

 Ampliació de la rotonda (Ronda del Rec- Av. Vilanova) mantenint el centre original i 
desplaçant les voreres cap a l’exterior fins aconseguir el diàmetre requerit.  

 Vial bidireccional projectat entre la rotonda prevista sobre la infraestructura de ferrocarril 
Igualada i la darrera rotonda de la Ronda del Rec d’Igualada. Partint de la rotonda existent, 
el vial continua mantenint la direcció de la Ronda, encarant perpendicularment la riera 
d’Òdena. Inicialment, circula en terraplè, fins arribar a la pròpia llera on cal projectar un 
viaducte de 80 metres aproximadament, i que finalitza a la rotonda d’entroncament entre els 
carrers Cardenal Cisneros i Santiago Rusiñol, a l’alçada de la via del ferrocarril. 
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4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Prolongació Ronda del Rec en sentit Vilanova 348.000€ (associat únicament al tram de 
la Prolongació de la Ronda del Rec) 

5. Documentació gràfica de referència 

Pl. n 6 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Llarga Alta Ajuntament Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament Igualada i Vilanova del Camí 

Mancomunitat 

5.3      Saturació de la xarxa viària 

5.4      Xarxa primària o bàsica  

 

 

 

P4.6 Potenciació de l’Eix Gaudi- Balmes i pacificació de la xarxa viària interior 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat 

2. Objectius 

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) 

9. Garantir una bona accessibilitat millorant els itineraris (interiors i exteriors) 

3. Descripció de l’actuació 

L’Avinguda Gaudí és la principal alternativa de pas a l’antiga C-37 (Ctra. Valls) que connectava 
Santa Margarida de Montbui amb Igualada i Òdena. Tot i la seva capacitat, alguns conductors no 
han modificat les seves dinàmiques d’elecció de ruta i segueixen utilitzant l’Av. Balmes i Sor Rita 
Mercader.  

Es proposa doncs, pacificar aquests dos vials per tal d’afavorir el transvasament de vehicles cap a 
l’Av. Gaudí.  

Les principals actuacions estan encarades eminentment as reduir el trànsit en aquests vials per tal 
de redirigir-lo de l’antiga Ctra. de Valls/Balmes cap a l’Av. Gaudí, amb major capacitat i amb més 
possibilitats d’absorbir intensitat vehicular.   

Es descongestionarà el barri i en concret l’entorn de l’Escola Pia, podent-se millorar els itineraris de 
vianants cap al parc de l’estació Vella i el Passeig de Mossèn Jacint Verdaguer. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Entorn Av. Gaudí- Av. Balmes i Sor Rita 
Mercader 

21.000€  

 
5. Documentació gràfica de referència 

Pl. n 6 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta  Alta Ajuntament d’Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament 

Diputació de Barcelona 

5.3      Saturació de la xarxa viària 

5.4      Xarxa primària o bàsica 
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P4.7 Estudi per a la millorar de la funcionalitat de la cruïlla carrer Balmes- Av. Gaudí- Sor Rita 
Mercader i Joan Maragall 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat 

2. Objectius 

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) 

9. Garantir una bona accessibilitat millorant els itineraris (interiors i exteriors) 

3. Descripció de l’actuació 

La cruïlla carrer Balmes- Av. Gaudí- Sor Rita Mercader i Joan Maragall és el principal node de 
distribució  del trànsit del sector oest de la ciutat. S’articula a partir de dues cruïlles que funcionen 
com una rotonda (Av. Gaudí- Sor Rita Mercader i Av. Gaudí- Balmes- Joan Maragall) 

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.  

 L’objectiu és racionalitzar la intersecció amb uns requeriments funcionals que permetin per una 
banda millorar la seguretat viària i per l’altre millorar el flux de circulació a les interseccions i reduir 
el temps de recorregut d’alguns itineraris. 

Per tant 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 
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4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Cruïlla carrer Balmes- Av. Gaudí- Sor Rita 
Mercader i Joan Maragall 

15.000€  

 
5. Documentació gràfica de referència 

Pl. n 6 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Mitjana Alta Ajuntament d’Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament 

Diputació de Barcelona 

5.3      Saturació de la xarxa viària 

5.4      Xarxa primària o bàsica 

 

  

4.600

7.900

4.900
5.300

Situació actual

Proposta

Intensitats dia7.900
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P4.8 Pacificació Pont Vell 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat 

2. Objectius 

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) 

9. Garantir una bona accessibilitat millorant els itineraris (interiors i exteriors) 

3. Descripció de l’actuació 

En relació a la proposta P4.6 “Potenciació de l’eix Av. Gaudí- Balmes i la pacificació del barri de 
Sant Agustí” es pretén el transvasament d’una part important del trànsit cap a Sant Maure des del 
pont vell cap al pont nou.  

Aquest fet permetrà la pacificació del pont vell actualment de doble direcció amb unes voreres 
estretes. Es proposa que aquest nou accés sigui destinat principalment per una mobilitat tova, es a 
dir per al vianant i la bicicleta. La configuració que ha de tenir la nova secció s’hauria d’analitzar en 
un estudi d’alternatives. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Perllongament del carrer Fusters 5.000€ 

 5. Documentació gràfica de referència 

Pl. n 6 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Mitjana Alta Ajuntament d’Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament 

 

5.3      Saturació de la xarxa viària 

5.4      Xarxa primària o bàsica 

5.5      Zones 30 

9.8    Reduir ocupació espai públic pels vehicles 
(D) 
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P4.9 Transformació integral N-II entre el carrer Lleida i l’Av. Manresa 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat 

2. Objectius 

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) 

9. Garantir una bona accessibilitat millorant els itineraris (interiors i exteriors) 

3. Descripció de l’actuació 

L’Av. Catalunya genera un efecte barrera entre els dos costats del municipi provocant la 
discontinuïtat dels itineraris a peu i en bicicleta. Això es deu principalment a les característiques de 
disseny de la via (manca de passos de vianants, discontinuïtat de voreres, amplada de la calçada, 
laterals...) com de l’estat d’alguns trams deteriorats així com les altes intensitats que suporta (11.000 
a 18.000 vehicles/dia). A més, hi ha un diferent tractament de les seccions segons trams donant la 
sensació d’un espai desestructurat. 

Per aquest motiu es proposa la transformació integral de l’Av. Catalunya tenint en compte un disseny 
molt més acord a les vies urbanes. La secció entre façanes permet el pas dels vehicles així com un 
carril bici i voreres amples.  

La secció destinada al vehicle privat serà de 2 carrils de circulació per sentit. El lateral situat a la 
vessant sud desapareixerà i en canvi a la vessant nord, hi haurà un lateral amb carril 
d’estacionament entre l’Av. Manresa i l’Av. Balmes. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Av. Catalunya 300.000€ 

5. Documentació gràfica de referència 

Pl. n 6 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Mitjana Alta Ajuntament d’Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament 

Diputació de Barcelona 

Generalitat de Catalunya 

3.1      Xarxa per a bicicletes 

3.3.     aparcaments per a bicicletes 

5.3      Saturació de la xarxa viària 

5.4      Xarxa primària o bàsica 

6.1      Aparcament regulat en via pública 

6.2      Cobertura aparcament via pública 

9.8     Reduir ocupació espai públic pels vehicles 
(D) 

 

  

 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
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P4.10 
Estudi per a la millora de l’accessibilitat a l’entorn de l’institut Badia i Margarit, el barri de 
Sant Crist i la cruïlla Av. Caresmar – Av. de Montserrat – av. Pau Casals – Av. de Vilanova 
– C. Badalona  

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat 

2. Objectius 

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) 

9. Garantir una bona accessibilitat millorant els itineraris (interiors i exteriors) 

3. Descripció de l’actuació 

L’Avinguda Montserrat entre les vies del ferrocarril i el carrer Bisbe Perelló és un dels principals 
accessos d’entrada i sortida a la ciutat (Av. Montserrat i Passeig Verdaguer) i actualment presenta 
problemes de seguretat i fluïdesa per la confluència de diversos factors:  

 Les vies del Ferrocarril 
 L’estació d’autobusos 
 L’Institut Badia i Margarit 
 Accessos d’entrada i sortida al barri de Sant Crist 
 Accessos d’entrada i sortida al barri de Montserrat 

La ubicació dels passos de vianants a l’entorn de l’Institut Badia i Margarit, la sortida a demanda  
dels autobusos de l’estació en direcció a la C-244 així com la cruïlla Bisbe Perelló- Av. Montserrat 
sense semaforitzar són elements que s’han d’analitzar en conjunt per determinar un nou disseny de 
configuració viària en aquest sector per tal de millorar per una banda la seguretat dels propis 
usuaris de la via (conductors i vianants) com facilitar la fluïdesa del trànsit. 

Per tant es proposa la realització d’un estudi que aporti solucions als problemes diagnosticats.  

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Entorn Av. Montserrat 12.000€  

5. Documentació gràfica de referència 

Pl. n 6 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta Alta Ajuntament d’Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament 

 

5.3      Saturació de la xarxa viària 

5.4      Xarxa primària o bàsica 
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P4.11 Estudi per millorar la funcionalitat de la cruïlla Av. Caresmar – Av. de Montserrat – av. Pau 
Casals – Av. de Vilanova – C. Badalona (rotonda Mirasol)  

1. Àmbit d’actuació 
Mobilitat en vehicle privat 

2. Objectius 

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) 

9. Garantir una bona accessibilitat millorant els itineraris (interiors i exteriors) 
3. Descripció de l’actuació 
La confluència de vies de primer nivell com l’Av. Montserrat, Av. Caresmar, Av. Pau Casals i Av. 
Vilanova converteixen aquesta intersecció en un dels punts més complicats des del punt de vista de 
la congestió. Cada dia, en els períodes de màxima demanda es generen cues importants en 
aquestes vies, on en molts casos els vehicles han de necessitar fins a dos cicles per poder superar 
la intersecció. La possibilitat i necessitat dels girs a l’esquerra fa que la gestió actual d’aquesta 
cruïlla es resolgui amb 4 fases.  Això genera per una banda poc temps de verd per cadascuna de les 
fases i una llarga espera en vermell. A més a més, els vianants no disposen de temps suficient per 
garantir els seus itineraris de forma segura i eficient. 

La possibilitat d’encaixar una rotonda en aquest punt, reduiria significativament el número de fases, 
millorant la fluïdesa del trànsit, la velocitat comercial dels busos que hi circulen i incrementant el 
temps de verd per als vianants. 

Tenint en compte la tipologia i intensitat dels vehicles que hi circulen seria necessari una rotonda 
amb un radi exterior de 20-22 metres amb un radi interior de 4 a 6 metres. L’encaix d’aquestes 
dimensions faria necessari ocupar una petita part de l’espai on s’ubica la gasolinera.  

En aquest sentit es proposa la realització d’un estudi que tingui en compte per una banda l’encaix de 
la rotonda en l’espai disponible i per l’altre, determinar les fases necessàries i els temps de 
cadascuna per poder millorar tant la fluïdesa del trànsit com els recorreguts dels vianants. 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Cruïlla Av. Caresmar – Av. de Montserrat – av. 
Pau Casals – Av. de Vilanova – C. Badalona  

20.000€ 

 5. Documentació gràfica de referència 
Pl. n 6 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Mitjana Alta Ajuntament Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament 

Generalitat de Catalunya 

5.3      Saturació de la xarxa viària 

5.4      Xarxa primària o bàsica 
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P4.12 Estudi per a la transformació integral del Passeig Mossèn Jacint Verdaguer 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat 

2. Objectius 

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) 

7. Garantir una distribució de mercaderies àgil i ordenada 

9. Garantir una bona accessibilitat millorant els itineraris (interiors i exteriors) 

3. Descripció de l’actuació 

A dia d’avui el Passeig Mossèn Jacint Verdaguer presenta un seguit d’ineficiències des del punt de 
vista de la mobilitat. Estem parlant d’un bulevard amb una rambla central que travessa 
pràcticament de forma transversal el tram central d’Igualada, connectant-la amb l’estació de trens i 
autobusos interurbans de la ciutat. 

Des del punt de vista del vianant, els itineraris al llarg de la Rambla central presenten problemes de 
temps de recorregut en les diferents interseccions que es succeeixen. Disposen de molt poc temps 
per poder passar d’un costat a l’altre. 

Des del punt de vista de les bicicletes; el carril bici discorre per calçada sense tenir un itinerari clar 
en determinats punts a més que el paviment llisca molt i no garanteix la seguretat dels usuaris.  

Des del punt de vista del trànsit rodat, la poca amplada dels dos carrils de circulació fan que els 
vehicles solament puguin utilitzar un si en un dels carrils hi circula un vehicle pesant. Això comporta 
retencions i congestió en aquelles interseccions on un dels carrils és únicament per fer el gir. 
Aquesta afectació no únicament és per al vehicle privat sinó que moltes línies de bus interurbà 
circulen per aquesta via incidint de forma negativa amb la velocitat comercial. 

Es proposa la realització d’un estudi que determini la secció del passeig amb el repartiment 
d’espais per a cadascú dels modes. 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Passeig Mossèn Jacint Verdaguer 

 

20.000€  

5. Documentació gràfica de referència 

Pl. n 4 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta Alta Ajuntament Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament 

Generalitat de Catalunya 

3.1      Xarxa per a bicicletes 

3.3.     aparcaments per a bicicletes 

5.3      Saturació de la xarxa viària 

5.4      Xarxa primària o bàsica 

6.1      Aparcament regulat en via pública 

6.2      Cobertura aparcament via pública 

9.8    Reduir ocupació espai públic pels vehicles 
(D) 
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P4.13 Implantació d’una rotonda a l'avda. Europa amb el c/ Dinamarca, juntament amb un pas 
semaforitzatzat a l'avda Europa amb el camí de " Can Roca" 

1. Àmbit d’actuació 
Mobilitat en vehicle privat 

2. Objectius 

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) 

9. Garantir una bona accessibilitat millorant els itineraris (interiors i exteriors) 
3. Descripció de l’actuació 
Com a conseqüència de l’acord per a la creació de l’Anella Blava  a la Conca d’Òdena que uneix els 
municipis d’Òdena i Igualada i la creació d’un pol atracció molt important a l'avda. Europa amb c/ 
Dinamarca, consistent en un magatzem logístic i botiga de material elèctric de Saltoki, que atraurà 
un volum considerable de vianants i vehicles, s’ha dissenyat la implantació d’una rotonda que millori 
la circulació de vianants , connectant directament amb la via Blava i faciliti l’accés al magatzem 
logístic.  

La possibilitat d’encaixar una rotonda en aquest punt, reduiria significativament el número de fases, 
millorant la fluïdesa del trànsit i incrementant el temps de verd per als vianants. 

Tenint en compte la tipologia i intensitat dels vehicles que hi circulen seria necessari una rotonda 
amb un radi exterior de 16,50 metres amb un radi interior de 8 metres. L’encaix d’aquestes 
dimensions quadra amb la geometria actual dels carrers. 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Avinguda Europa , c/ Dinamarca i Can Roca 250.000€ 

 
5. Documentació gràfica de referència 
Pl. n 6 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Mitjana Alta Ajuntament Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament 

Promotor logístic 

5.3      Saturació de la xarxa viària 

5.4      Xarxa primària o bàsica 
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P4.14 Pla d’accés als polígons industrials  

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat 

2. Objectius 

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) 

9. Garantir una bona accessibilitat millorant els itineraris (interiors i exteriors) 

3. Descripció de l’actuació 

Es proposa realitzar un Pla de mobilitat als sectors industrials del municipi, de forma semblant com 
s’ha dut a terme al P.I. Les Comes (fitxa 4.3) i amb les accions encara pendents. Així, es tractaria 
que el pla analitzés: 

-Estat dels seus accessos (senyalització, manteniment, etc.) 

-Disseny de la xarxa viària evitant els dobles sentits de circulació. 

-Reducció de l’aparcament sobre la vorera 

-Habilitació de transport a la demanda 

-Creació de places d’alta ocupació 

-Instar a les empreses a la realització de PDE 

 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Zones industrials del municipi (excepte el P.I. 
Les Comes) 

Cost de l’estudi: 12.000€ 

5. Documentació gràfica de referència 

 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable. 

Mitjana Alta Ajuntament Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament 3.2 Dèficit per a vianants 

Generalitat de Catalunya 5.3       Saturació de la xarxa viària 

5.5       Zona 30 

6.1       Aparcament regulat en via pública 

9.8      Reduir ocupació espai públic pels 
vehicles (D) 
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P4.15 Creació d’una zona de baixes emissions 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat 

2. Objectius 

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) 

9. Garantir una bona accessibilitat millorant els itineraris (interiors i exteriors) 

3. Descripció de l’actuació 

La Llei 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, obliga a establir zones 
de baixes emissions (ZBE) urbanes com a mesura essencial per millorar la qualitat de l’aire. 

Igualada no té la obligació d’implantar-la com ciutat inferior a 50.000 habitants, però es proposa la 
creació d’una ZBE per tal de reduir la contaminació al centre de la ciutat. La ZBE és una àrea 
delimitada per una administració pública que, en exercici de les seves competències, restringeix 
progressivament l'accés, la circulació i l'estacionament de vehicles per millorar la qualitat de l'aire i 
reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle. 

Es proposa implantar ZBE en àmbits reduïts de la ciutat com al casc antic o entorns escolars (a les 
escoles amb més alumnes). En aquests àmbits, els criteris de circulació seran més restrictius i es 
permetria únicament la circulació als vehicles més nets, establint moratòries temporals per als 
residents de la ZBE. 

Á més de la restricció de vehicles més contaminants, les ZBE es complementarien amb mesures 
proposades al pla com són la millora de la xarxa de transport públic, l'increment de les vies 
ciclables, la limitació de l'estacionament en calçada, la regulació i la tarifació de l'estacionament o 
la gestió sostenible de la distribució urbana de mercaderies. 

A cada ZBE es senyalitzaran les restriccions establertes que seran controlades a través d’un 
vehicle de la policia adaptat per a la lectura de matrícules dels vehicles que no tenen permís per 
estacionar. 

Es proposa la realització d’un anàlisi concret de la mobilitat i necessitats de cada àmbit on es 
pretengui implantar una ZBE. 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Casc antic i entorn de les escoles amb més 
alumnes 

Cada ZBE tindria un cost aproximat de 
100.000€ contemplant (2 càmeres, rases, gestió 
de les denúncies, senyalització, permisos per 
accedir al registre de vehicles de la UE) 5. Documentació gràfica de referència 

 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta Alta Ajuntament Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Fons Next Generation UE a través del MITMA 

Generalitat de Catalunya 

10.1 Consum energètic total (Tep/any) 

10.3 Emissions anuals GEH CO2 equivalent 
(Tm/any) 

10.4 Emissions anuals PM10 (Tm/any) 

10.5 Emissions anuals NOx (Tm/any) 
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P4.16 Projecte de soterrament de l’estació de FGC i re-ordenació de l’espai viari 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat 

2. Objectius 

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) 

9. Garantir una bona accessibilitat millorant els itineraris (interiors i exteriors) 

3. Descripció de l’actuació 

L’estació de ferrocarril i autobusos ocupen  un espai important de la ciutat i genera una manca de 
permeabilitat dels desplaçaments que es produeixen nord – sud, en tots els modes de transport. 

El soterrament definitiu de l’estació de FGC i el pas a nivell permetria: 

- Guanyar un espai públic per al conjunt de la ciutat i no solament pels veïns i veïnes de 
l’entorn 

- Possibilitat d’ubicar espais d’aparcament dissuasius lligats a l’ús del transport públic 
- Ordenar els estacionaments que es troben ambdós costats de l’estació, permetent la 

possibilitat d’incrementar més places d’aparcament. 
- Crear itineraris per a vianants i en bicicleta que permetessin connectar l’estació amb 

Vilanova del Camí  
- Possibilitat de crear equipaments verds 

En definitiva, es tracta de crear un autèntic intercanviador modal que permeti re-ordenar tot aquest 
entorn.  

La redacció del projecte de soterrament recau en la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
d’Igualada es compromet a realitzar un estudi que analitzi la re-ordenació del trànsit i impacte 
sobre els estacionaments que complementi la proposta efectuada per la Generalitat. En aquest 
estudi caldrà analitzar les fases d’obres, la circulació dels autobusos, possibles alternatives de 
circulació, etc. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Entorn de l’estació de FGC El projecte de re-ordenació de trànsit i 
aparcament tindria un cost aproximat de 
12.000€ 5. Documentació gràfica de referència 

 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta Mitja Ajuntament Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Fons Next Generation UE a través del MITMA 10.1 Consum energètic total (Tep/any) 

Generalitat de Catalunya 10.3 Emissions anuals GEH CO2 equivalent 
(Tm/any) 

10.4 Emissions anuals PM10 (Tm/any) 

10.5 Emissions anuals NOx (Tm/any) 
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2.5. Aparcament 

P5.1 Re-distribució de places d’aparcament zona 30  

1. Àmbit d’actuació 

Aparcament 

2. Objectius 

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 

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

3. Descripció de l’actuació 

La introducció del concepte de zona 30 en tres zones del municipi comporten la pèrdua d’espai 
destinat actualment a l’aparcament en calçada del vehicle privat motoritzat: eixamplament de 
voreres, pacificació de vials mitjanant calçada de plataforma única, supressions d’aparcament en 
cruïlles per a millorar-ne la visibilitat en les cruïlles...  

La planificació per fases de cadascuna d’aquestes 3 zones 30 permetrà adaptar els hàbits de 
mobilitat a les seves característiques. En funció de les actuacions que s’hi vulguin implantar es 
perdran més o menys places. Es tracta, però, de que en aquests àmbits la circulació estigui 
pràcticament restringida als seus propis usos (residencial i comercial), on el vianant i la bicicleta 
siguin els protagonistes. 

L’adaptació de zones blanques al llarg de la ciutat permetrà assumir la pèrdua de places 
d’aparcament en superfície en cadascuna de les zones 

Aquesta actuació és fruit d’un compromís d’utilització de l’espai viari entre els diferents modes de 
desplaçament. És necessari garantir unes condicions mínimes de seguretat i comoditat per als 
modes que fins ara presenten una infraestructura més penalitzada: 

- Els vianants, amb voreres estretes i no accessibles. 

- La bicicleta, sense cap tipus d’infraestructura. 

Cal recordar que el mode de transport que gaudeix de més proporció d’espai públic dedicat al seu 
ús exclusiu és el transport privat motoritzat.  

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Zones 30 Costos associats a la realització de la zona 30 

5. Documentació gràfica de referència 

 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta Mitjana Ajuntament Igualada 

 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament o altra administració pública que 
concedeixi una subvenció 

2.1 Prioritat per a vianants 

2.2. Dèficit per a vianants 
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P5.2 Fomentar l’ús dels aparcaments fora calçada 

1. Àmbit d’actuació 

Aparcament 

2. Objectius 

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 

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

3. Descripció de l’actuació 

Per tal de potenciar l’ús dels aparcaments fora calçada es proposa realitzar accions per a 
potenciar-ne l’ús, tals com: 

- Campanya de captació de residents (període de prova amb abonament gratuït...). 

- Gratuïtat d’ús durant els primers minuts d’ús (15 minuts, etc...). 

- Millors preus com més s’allunya l’estacionament del centre (fins i tot arribant a la gratuïtat per als 
més llunyans). 

- Bonificacions fiscals per l’usuari. 

- Campanya de promoció del aparcament (avantatges en qüestió de seguretat, facilitat per a trobar 
plaça, estalvi de temps...). 

- Equiparar preus a la zona blava 

- Promoció de l'aparcament soterrat de l'Hospital com a aparcament per la zona d'oci de l'Av. Dels 
Països Catalans i Europa, connectada a través de l'actual carrer de vianants paral·lel al carrer 
Bèlgica. 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Aparcaments públics Sense cost associat 

5. Documentació gràfica de referència 

 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta/Mitja/Llarga Alta Ajuntament Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament  
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P5.3 Senyalització variable d’ocupació dels aparcaments 

1. Àmbit d’actuació 

Aparcament 

2. Objectius 

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. 

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) 

3. Descripció de l’actuació 

La senyalització variable d’ocupació dels principals aparcaments, tant dissuasius com públics,  
permet als conductors optimitzar el viatge en cotxe i cercar solucions abans de trobar-se amb 
l’aparcament desitjat ocupat.  

Aquesta mesura s’hauria d’indicar a les principals entrades al municipi i definir el grau d’ocupació 
dels aparcaments de rotació horària i dissuasius.  

S’inclou la senyalització dels aparcaments públics a rotació a l’efecte que puguin col·laborar en  
l’execució de la proposta donat el seu elevat cost. 

D’altre banda, s’estan duent a terme projectes tecnològics innovadors que donen a conèixer 
l’ocupació dels aparcaments a l’usuari a l’inici del viatge connectant-se a internet. L’ocupació és 
extreta a través de la informació dels telèfons mòbils i suposa una reducció de costos importants ja 
que s’evita la col·locació de càmeres a cada aparcament. Tanmateix, aquesta informació s’hauria 
de connectar amb els tòtems d’informació variable situats als principals accessos de la ciutat. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Accessos interurbans i xarxa primària Molt variable en funció dels aparcaments 
associats i disponibilitat econòmica municipal 

5. Documentació gràfica de referència 

 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Mitjana Mitjana Ajuntament Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament Sense indicadors 
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P5.4 Creació de dues zones tarifàries de la zona blava 

1. Àmbit d’actuació 

Aparcament 

2. Objectius 

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 

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

3. Descripció de l’actuació 

Es preveu crear dues tarifes a la zona blava per tal de simplificar l’estructura de tarifes i millorar la 
visualització del tipus de zona on s’està aparcant: 

T-A. Més cara situada als carrers o trams més cèntrics (tram central del Passeig Verdaguer i 
especialment a la banda sud) 

T-B. Més barata, situada en els extrems del Passeig Verdaguer i en carrers més allunyats del 
centre o zones comercials de barri. 

Cadascuna d’aquestes tarifes estaran senyalitzades amb un color diferent. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Zona blava Només es preveu cost si s’amplien les places 
actuals. 

5. Documentació gràfica de referència 

--- 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta Mitjana Ajuntament Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament 6.1. Aparcament regulat en via pública 
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P5.5 Re-ordenació de l’aparcament entorn la nova residència universitària i accés Sud Ronda 

1. Àmbit d’actuació 

Aparcament 

2. Objectius 

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 

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

3. Descripció de l’actuació 

El trasllat de la residència universitària al Passeig Verdaguer amb Cardenal Vives, ha generat la 
necessitat de realitzar un estudi d’aparcament per analitzar la viabilitat d’un possible aparcament 
soterrani on es preveu la residència.  

L’estudi determina que amb les condicions actuals, l’aparcament no és viable en forma 
d’aparcament tipus mixt (rotació horària i places de concessió o lloguer per a residents) i per tant 
es recomana sigui exclusiu per a la demanda universitària (professors, etc.) 

Tanmateix, si s’eliminen les places blanques de Can Carner i La Masuca pot resultar factible 
aquesta infraestructura.  

Amb el nou accés sud de la Ronda d’Igualada, es preveu que el carrer Misericòrdia / Cardenal 
Vives passi a ser de doble sentit per tal d’absorbir la demanda que accedeix directament al centre 
d’Igualada. Per tant, el trànsit per aquest carrer es pot arribar a doblar.  

L’entrada directe del trànsit de la ronda al centre d’Igualada pot augmentar les necessitats 
d’aparcament de l’entorn de La Masuca. En aquest sentit, les zones blanques de Cal Carner i La 
Masuca es consideren molt cèntriques i pot ser necessari revisar-ne la seva no-regulació en funció 
de les seves ocupacions ja molt elevades.  

Actualment a la banda est de La Masuca es detecten places d’aparcament lliures al llarg del dia 
donat que no existeix dèficit d’aparcament residencial. El possible increment de la pressió 
d’ocupació d’aparcament derivat de les noves necessitats pot generar una sobre ocupació 
d’aquestes places i generar conflictes amb els residents. 

Es recomana cercar i senyalitzar noves zones blanques més a la banda est de la Masuca, prop de 
la Ronda del Rec que puguin derivar trànsit que es preveu circuli per el carrer Misericòrdia cap a la 
Ronda del Rec. 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Entorn La Masuca  

 

4.000€ 

5. Documentació gràfica de referència 

--- 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta/ Mitjana Alta Ajuntament Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament 6.1. Aparcament regulat en via pública 

6.2. Cobertura aparcament fora via pública 
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P5.6 Ampliació zona taronja 

1. Àmbit d’actuació 

Aparcament 

2. Objectius 

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 

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

3. Descripció de l’actuació 

Al costat de l’aparcament de Cal Carner s’han habilitat unes places de zona taronja amb la voluntat  
que en aquestes places la rotació de vehicles sigui major que a la zona blanca. Per aquest motiu, a 
través d’un disc horari es limita el temps màxim d’aparcament a una hora i mitja. 

Es proposa estendre aquest concepte cap a l’entorn de zones comercials d’àmbit de barri, menys 
sotmeses a una pressió d’estacionament elevada del centre d’Igualada, però que necessiten d’una 
major rotació de vehicles per tal d’afavorir les probabilitats de trobar places lliures al seu entorn. Es 
proposa: 

-Al carrer Barcelona, entorn la Sagrada Família  

-A la zona de bars de l’Avinguda dels Països Catalans. 

Es recomana que aquestes places disposin d’un sistema de vigilància que asseguri com a mínim el 
pas d’un vigilant dues vegades al matí i dues a la tarda. 

La possible expansió d’aquestes places, així com les de càrrega i descàrrega (controlades a partir 
d’una aplicació mòbil) pot generar la necessitat d’incorporar més personal per realitzar funcions de 
vigilància. 

En aquest sentit, les zones taronges es pretén que vagin substituint les zones blanques a l’interior 
de la ciutat i facin un efecte dissuasiu al vehicle privat que estaciona per períodes més llargs al 
centre d’Igualada. 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Carrers comercials de barris 20.000€ 

5. Documentació gràfica de referència 

--- 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta/ Mitjana Alta Ajuntament Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament 6.1. Aparcament regulat en via públic 
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P5.7 Minimitzar els estacionaments indeguts 

1. Àmbit d’actuació 

Aparcament 

2. Objectius 

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 

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

3. Descripció de l’actuació 

Es proposa l’establiment de mesures que permetin reduir la indisciplina en l’estacionament en via 
pública a tot el municipi, però sobretot a: 

-La zona propera a l’entorn escolar durant les entrades i sortides dels infants del centre. 

-Les zones de càrrega i descàrrega de mercaderies: vehicles de particulars estacionats en places 
reservades per a la C/D, vehicles de mercaderies estacionats en zones no permeses (especialment 
del centre urbà pacificat), vehicles de mercaderies que excedeixen el temps màxim 
d’estacionament. 

- Espais reservats per al bus reduint l’accessibilitat de la parada. 

- Carrer Tarragona amb Plaça de Mestre Just, Les Comes i Av. dels Països Catalans 

Per tal de reduir i eliminar aquesta indisciplina, cal establir un sistema d’informació ciutadana 
respecte aquest aspecte, assegurant la correcta tramitació del cobrament de les infraccions i unes 
mesures d’actuació implantades amb un seguiment adient. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi Sense cost per l’Ajuntament Igualada 

5. Documentació gràfica de referència 

--- 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta, Mitjana i Llarga Alta Ajuntament Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

--- Sense indicador 
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P5.8 Garantir l’estacionament fora calçada en els nous desenvolupaments urbanístics 

1. Àmbit d’actuació 

Aparcament 

2. Objectius 

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

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

3. Descripció de l’actuació 

S’insta a l’Ajuntament a que vetlli per tal que els futurs desenvolupaments urbanístics incorporin 
zones destinades a l’estacionament fora de la via pública, de manera que no siguin els vials urbans 
els que hagin d’acollir els vehicles quan no se’n fa ús. 

A la diagnosi s’ha pogut comprovar l’existència de zones amb mancances d’aparcament fora 
calçada. Així, els nous desenvolupaments que es realitzin es recomana que tinguin present 
aquesta circumstància de forma que puguin absorbir un part de dèficit d’aparcament actual. 

Es tracta d’assegurar un mínim d’aparcaments fora de la calçada en el planejament dels futurs 
desenvolupaments d’acord amb els ratis del Decret 344/20066, de 19 de setembre, de regulació 
dels estudis d’avaluació de mobilitat generada. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi Sense cost per l’Ajuntament Igualada 

5. Documentació gràfica de referència 

--- 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta, Mitjana i Llarga Alta Ajuntament Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

-- 6.3. Cobertura aparcament fora via pública 
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P5.9 Reserves per a motos 

1. Àmbit d’actuació 

Aparcament 

2. Objectius 

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

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

3. Descripció de l’actuació 

Es proposa la creació de noves reserves per a motos a demanda dels ciutadans on es detecti un 
excés de motos sobre la vorera i amb els criteris d’actuació que es mostren a continuació: 

L’excés de motos estacionades sobre voreres requereix una re-ordenació de l’espai a la calçada 
oferint-los més places d’aparcament en superfície. No es contempla la possibilitat que les motos 
puguin estacionar a les places regulades per a cotxes, ni pagant ni de forma gratuïta. La major part 
de consistoris han solucionat el conflicte amb una re-ordenació de les cruïlles col·locant reserves 
per a motos o bicicletes en substitució de places per a cotxes abans dels passos de vianants.  

 

Aquesta mesura pot reduir la llargada del pas (la part de calçada) i millorar la visibilitat entre 
vianants i conductors. La substitució puntual de l’aparcament de cotxes per aparcament de 
bicicletes o motos afavoreix encara més una bona visibilitat. Una aplicació general d’aquesta 
mesura pot, puntualment, generar un excés d’oferta de places d’aparcament per a motos i/o 
bicicletes. En aquest cas serà millor ocupar el tram a prop del pas amb una jardinera. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi Sense cost per l’Ajuntament Igualada 

5. Documentació gràfica de referència 

--- 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta, Mitjana i Llarga Alta Ajuntament Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 
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P5.10 Reserves de sòl per aparcament dissuasius al perímetre de la ciutat  

1. Àmbit d’actuació 

Aparcament 

2. Objectius 

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

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

3. Descripció de l’actuació 

La connectivitat de la trama urbana d’Igualada amb la de Vilanova del Camí i Santa Margarida de 
Montbui, així com la presència de la riera dificulten l'establiment de reserves per aparcaments 
dissuasius al sud d’Igualada. La zona del Rec ja funciona com a aparcament dissuasiu, tanmateix 
la proximitat amb el centre fa que aquesta zona ja es percebi com aparcament del centre 
d’Igualada.  

Per aquest motiu, es proposa que una vegada es duguin a terme les zones 30 i es realitzin altres 
mesures que suposaran la reducció de l'aparcament gratuït en superfície es reservin parcel·les de 
sòl al perímetre de la ciutat per ser utilitzades com a aparcament dissuasiu. Es recomana que 
aquestes reserves es realitzin on l’itinerari a peu fins el centre sigui còmode i a ser possible 
estiguin connectats amb les línies d’autobusos. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi Sense cost per l’Ajuntament Igualada 

5. Documentació gràfica de referència 

--- 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta, Mitjana i Llarga Alta Ajuntament Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

-- Sense indicador 
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2.6. Seguretat viària 

P6.1 Aplicació de les mesures recollides a l’actualització del Pla de Seguretat Viària Local 

1. Àmbit d’actuació 

Seguretat viària 

2. Objectius 

6. Reduir l’accidentalitat millorant la seguretat viària 

3. Descripció de l’actuació 

El municipi disposa d’un actualització del  Pla Local de Seguretat viària (PLSV) realitzat l’any 2019. 
Es proposa que s’apliquin les mesures recollides , en concret la limitació de circulació de vehicles 
privats al voltant de les zones escolars, vigilància a la carretera de Manresa per tal d’evitar 
accidents, millora de la visibilitat a les cruïlles on s’implanten passos de vianants, reordenant 
l’estacionament existent, etc.   

En les nostres ciutats i pobles, a causa de la concentració humana i el gran nombre de 
desplaçaments que realitzen diàriament els seus habitants, tenen un risc de ser l’escenari d’algun 
tipus d’accident viari. Igualment, són espais limitats on hi conflueixen vianants, ciclistes, vehicles 
particulars, vehicles comercials i vehicles de transport públic. 

A Catalunya (2019) el 32% de les víctimes mortals de trànsit va tenir lloc en l’àmbit urbà. Com a 
estratègia de lluita contra aquesta accidentalitat en l’àmbit urbà, el Servei Català del Trànsit va 
iniciar el 2006 una línia de suport als municipis per a l’elaboració dels plans locals de seguretat 
viària. Els plans locals de seguretat viària són la plasmació d’aquest suport als municipis per 
avançar en la millora de la seguretat viària en l’àmbit urbà mitjançant la col·laboració amb els 
governs locals i en particular amb els policies locals per tal de reduir els accidents de trànsit. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi. 10.000 

5. Documentació gràfica de referència 

--- 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Mitjana Alta Ajuntament Igualada  

Diputació de Barcelona 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

 

  



DOC II Propostes d’actuació Pla de mobilitat urbana sostenible Igualada 

 

63 

P6.2 Estudi camins escolars 

1. Àmbit d’actuació 

Seguretat viària 

2. Objectius 

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 

 

3. Descripció de l’actuació 

Es proposa la realització d’estudis de camins escolars a les principals escoles de la ciutat o les que 
presenten un major conflicte en relació al trànsit privat per tal de reduir la quota del vehicle privat 
alhora d’accedir a l’escola. 

El Camí escolar és una iniciativa que pretén promoure i facilitar que els nens i les nenes vagin a 
l’escola a peu i de forma autònoma. Tanmateix, i des d’una mirada més àmplia, pot entendre’s com 
una estratègia educativa que fomenta l’educació en valors des del respecte, la responsabilitat i la 
solidaritat. 

Es tracta d’un projecte educatiu, transversal, participatiu i de transformació de l’espai públic i els 
hàbits de mobilitat en el que, d’una banda, es condicionen un conjunt d’itineraris còmodes, 
agradables i segurs que permeten als infants i a les seves famílies realitzar els trajectes casa-
escola en modes ecomovibles i, d’una altra, es desenvolupen un conjunt d’accions pedagògiques i 
ciutadanes que busquen transformar l’entorn del barri en un espai amable i sensibilitzar i 
conscienciar implicant a tota la comunitat (infants, pares/mares, mestres, veïns, institucions locals, 
comerciants, associacions de barri, etc.). 

Un dels objectius del Camí escolar és sensibilitzar i educar els infants però també a la resta de 
ciutadans en els hàbits de la mobilitat sostenible i segura. Aquest fet, a llarg però també a mig i curt 
termini, ha de permetre contribuir a la millora ambiental de l’entorn. Sens dubte, la reducció dels 
índexs de contaminació atmosfèrica i sonora però també d’ocupació de l’espai públic per activitats 
agressives pot ajudar a incrementar la sensació de confort i seguretat que tots els ciutadans 
desitgem. 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Entorn centres escolars El cost d’un estudi de camí escolar pot ser de 
10.000€. La realització de tres estudis al 
llarg dels sis anys del PMUS suposaria 
uns 30.000€ 

5. Documentació gràfica de referència 

--- 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

De 0 a 6 anys Mitjana Ajuntament Igualada 

Diputació de Barcelona 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Diputació de Barcelona Sense indicador 
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P6.3 Estudi mobilitat amb perspectiva de gènere 

1. Àmbit d’actuació 

Seguretat viària 

2. Objectius 

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

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

3. Descripció de l’actuació 

Tot i que el en el present estudi ja s’ha tingut en compte, es proposa la seva ampliació amb estudis 
de mobilitat amb perspectiva de gènere. 

La perspectiva de gènere ja s’ha tingut en compte en projectes de ciutat. Cal però tindre un enfoc 
específic en aquest àmbit, ja que tradicionalment la mobilitat s’ha estudiat i dissenyat en clau dels 
desplaçaments que implica i no dels usuaris dels mateixos.  

Així doncs, aquest estudi cal que reculli propostes orientades amb els següents objectius que es 
proposen (ampliables i modificables per l’equip tècnics que redacti l’estudi): 

 Fomentar l’autonomia (accés i seguretat) de les dones en els seus desplaçaments. 
 Promoure una mobilitat amb perspectiva de gènere i interseccional que elimini les desigualtats. 
 Fomentar la participació de les dones en el disseny de la mobilitat de la ciutat. 

 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi. El cost d’un estudi de perspectiva de gènere pot 
ser de 10.000€.  5. Documentació gràfica de referència 

--- 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt , Mig i Llarg Mitjana Ajuntament Igualada 

Diputació de Barcelona 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Diputació de Barcelona Sense indicador 
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2.7. Actuacions ambientals 

P7.1 Mesura i control periòdic de la contaminació acústica i atmosfèrica 

1. Àmbit d’actuació 

Actuacions ambientals 

2. Objectius 

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

3. Descripció de l’actuació 

D’acord amb la normativa vigent, el control i diagnosi de l'impacte acústic generat pels vehicles a 
motor (motos, motocicletes i cotxes privats, principalment) és una competència de l’Administració 
Local. En aquest sentit, l’Ajuntament ha de realitzar, periòdicament, campanyes de control de 
sonometria a motocicletes i ciclomotors. 

A més, l’Ajuntament disposa d’una proposta de mapa de capacitat acústica del municipi. Aquest 
mapa és una eina per classificar les zones del municipi, segons la seva sensibilitat acústica. 

Per tenir un control de la contaminació acústica del municipi es proposa continuar realitzant les 
campanyes de control de sonometria a vehicles i planificar diferents punts de mesura dins el 
municipi per detectar les superacions permeses en cada zona de sensibilitat acústica. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi 13.500€ 

5. Documentació gràfica de referència 

--- 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

 Alta Ajuntament de Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Diputació de Barcelona 

Ajuntament 

 

10.3 Emissions anuals GEH CO2 equivalent 
(Tm/any) 

10.4 Emissions anuals PM10 (Tm/any) 

10.5 Emissions anuals NOx (Tm/any) 
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P7.2 Promoure l’ús de vehicles més ecològics en la flota de vehicles municipals 

1. Àmbit d’actuació 

Actuacions ambientals 

2. Objectius 

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

3. Descripció de l’actuació 

Una de les actuacions ambientals proposades pel PMUS, coincidint amb les propostes del Pla 
d’Acció per a l’Energia Sostenible del municipi (PAES), és la renovació progressiva de la flota de 
vehicles municipals per altres més eficients ecològicament. 

Les actuacions poden anar encaminades cap a la substitució de vehicles de motor convencional 
per d’altres menys contaminants. En concret, els vehicles de petita cilindrada (motocicletes, 
jardineria) per elèctrics, els cotxes i furgonetes de petita capacitat per híbrids, la incorporació de la 
bicicleta elèctrica a la flota de vehicles municipals en els desplaçaments curts; i que en la 
contractació de serveis externs es valori de forma positiva aquelles empreses que incorporin 
vehicles d'aquesta tipologia. 

Es proposa la substitució de tres turismes. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Flota de vehicles municipals 60.000 

5. Documentació gràfica de referència 

--- 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt, Mig Alta Ajuntament de Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Diputació de Barcelona 

Ajuntament 

 

10.1 Consum energètic total (Tep/any) 

10.3 Emissions anuals GEH CO2 equivalent 
(Tm/any) 

10.4 Emissions anuals PM10 (Tm/any) 

10.5 Emissions anuals NOx (Tm/any) 
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P7.3 Promoure l’ús de la bicicleta elèctrica 

1. Àmbit d’actuació 

Actuacions ambientals 

2. Objectius 

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

3. Descripció de l’actuació 

Treballar amb altres administracions supramunicipals per a la implantació de la bicicleta elèctrica 
en el municipi. Es proposen diverses actuacions per tal d’afavorir el seu ús al municipi: 

- Fer difusió entre la premsa local de les bondats de la bicicleta elèctrica. 
- Adquisició de deu bicicletes per part del consistori o Policia Local per tal de realitzar 

gestions o visites dins el municipi. 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

 21.000 euros 

5. Documentació gràfica de referència 

--- 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta Alta Ajuntament de Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Diputació de Barcelona 

Generalitat de Catalunya 

Ajuntament 

Número de campanyes realitzades 
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P7.4 Pla de estratègic de la mobilitat elèctrica 

1. Àmbit d’actuació 

Actuacions ambientals 

2. Objectius 

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

3. Descripció de l’actuació 

A finals de 2021 es va posar en marxa un servei de transport compartit amb vehicle elèctric al 
conjunt de municipis de la Conca d’Òdena. El projecte s’ha iniciat amb un servei de lloguer de 
cotxes, motos, bicicletes i patinets. La prova pilot va arranca amb 8 cotxes, 12 motos i 25 patinets, 
preveient incorporar bicis. Els usuaris podran llogar per hores el tipus de vehicle desitjat i deixar-los 
en altres punts dels municipis participants. 

L’objectiu principal és connectar els municipis de la conca d’Òdena i facilitar els desplaçaments de 
la població. D’aquesta manera, es vol donar una alternativa a la limitació del transport públic a les 
zones industrials, que obliga a utilitzar el vehicle privat per desplaçar-se a la feina. Aquest nou 
sistema de mobilitat també permetrà reduir la contaminació i l’ús del vehicle privat i s’alliberaran 
places d’aparcament que en un futur poden servir per a zones verdes o altres espais d’interès per a 
cada municipi, fomentant la intermodalitat  

Per tal de fer difusió d’aquest projecte, l’Ajuntament d’Igualada fomentarà aquest mode de 
transport a través de diverses estratègies que tenen a veure amb la publicitat, descomptes en 
zones d’aparcament i tarifes promocionals en el període inicial. 

Paral·lelament a aquest projecte, el consistori preveu realitzar el Pla Estratègic de la mobilitat 
elèctrica on es definiran uns d’eixos d’actuació executables dins un període de temps determinat i 
amb una dotació econòmica definida per a la promoció del vehicle elèctric amb l’objectiu de 
convertir aquest tipus de vehicles en el mode de transport individual i col·lectiu, públic i privat, de 
referència al municipi. Aquests eixos són:  

1. Marc Normatiu i Ordenances 

2. Xarxa de recàrrega per a vehicle elèctric 

3. Renovació de la flota municipal per vehicles elèctrics 

4. Incorporació de vehicles elèctrics al transport públic 

5. Promoció municipal per la instal·lació de punts de recàrrega vinculats 

6. Campanyes d'informació i promoció de mobilitat sostenible  

L’objectiu dels eixos d’actuació es poder assolir la massa crítica de vehicles elèctrics tant al 
municipi com a la seva l’àrea d’influència per tal que els  models de negoci al voltant de la mobilitat 
elèctrica (com son per exemple la instal·lació i manteniment de punts de recàrrega, la post-venda 
de vehicles elèctrics, etc.) siguin rendible per a les empreses privades i deixi de ser subvencionable 

P7.4 Pla de estratègic de la mobilitat elèctrica 

des de l’àmbit públic.  

La utilització de l’energia elèctrica  per al transport és indispensable per aconseguir els objectius 
d’una mobilitat sostenible i respectuosa a les ciutats, amb el que s’aconsegueix:  

a) Una disminució de la contaminació atmosfèrica i millora de la salut pública 

b) Una disminució de la contaminació acústica 

c) Garantir l’autosuficiència energètica i diversifica els recursos energètics 

d) Un sector que aposta directament per l’energia renovable 

e) Anar en sintonia amb el concepte de Resiliència urbana, generant ciutats menys vulnerables 

amb serveis més robustos  

 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Tot el municipi 10.000 euros (redacció del projecte) 

5. Documentació gràfica de referència 

--- 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta Alta Ajuntament de Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Diputació de Barcelona 

Generalitat de Catalunya 

Ajuntament 

 

-Aparcament regulat en via pública 

-Nombre de vehicles elèctrics censats 
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2.8. Promoció, educació i sensibilització per l’ús de modes sostenibles 

P8.1 Foment de la mobilitat a peu i en bicicleta 

1. Àmbit d’actuació 

Promoció models sostenibles 

2. Objectius 

2. Fomentar l'ús racional del vehicle privat, aplicant mesures que facilitin el traspàs de ciutadans a 
altres modes de transport més sostenibles i que promoguin la intermodalitat. 

6. Estendre entre la població la sensibilització i conscienciació ciutadana. 

3. Descripció de l’actuació 

Per a recorreguts inferiors a 15 minuts, moure’s a peu és el mode de desplaçament més eficient; 
molt més eficient que qualsevol mode de transport motoritzat i, naturalment, molt més saludable. 

Es proposa realitzar una promoció a nivell d’escola fent uns recorreguts pels diferents punts 
atractors del poble valorant el temps del recorregut i el grau d’accessibilitat dels nous itineraris. 
Fent especial èmfasi en l’anàlisi al voltant del centre escolar. 

Altra proposta és realitzar una jornada dels recorreguts accessibles del poble a mida que es 
consolidin les diverses propostes del present pla. 

L’objectiu final ha de ser satisfer una necessitat del conjunt de la població, garantint la seguretat en 
tot moment dels vianants. 

S’ha demostrat que els desplaçaments en bicicleta són els que permeten realitzar el desplaçament 
en el menor temps, en els desplaçaments interns del municipi A més a més, a banda de ser un 
medi de transport sostenible, la seva utilització permet adquirir hàbits saludables. 

En aquest sentit, el PMUS incorpora diferents propostes per a augmentar la utilització d’aquest 
mitjà de transport (descrites a l’apartat corresponent). 

Tot i així, l’orografia dels municipis condiciona el grau d’utilització d’aquest mitjà de transport. 

Precisament per solucionar aquest obstacle, el present PMUS proposa incentivar l’ús de la bicicleta 
amb diferents campanyes promocionals, però també proposa incentivar l’ús de la bicicleta elèctrica, 
la qual permet salvar els obstacles orogràfics. En quest sentit, es proposa iniciar una campanya  
enfocada a donar a conèixer aquesta nova modalitat, indicant les possibles fonts de finançament i 
creant un taller d’adaptació de bicicletes a bicicletes elèctriques el qual permetria augmentar la 
cohesió social, el reciclatge i el respecte al medi ambient. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi. 8.500€ 

5. Documentació gràfica de referència 

P8.1 Foment de la mobilitat a peu i en bicicleta 

--- 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

 Alta Ajuntament de Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Diputació de Barcelona 

Mancomunitat de la Conca d’Òdena 

Ajuntament 

Número de campanyes realitzades 
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P8.2 Foment de la mobilitat en transport públic 

1. Àmbit d’actuació 

Promoció models sostenibles 

2. Objectius 

2. Fomentar l'ús racional del vehicle privat, aplicant mesures que facilitin el traspàs de ciutadans a 
altres modes de transport més sostenibles i que promoguin la intermodalitat. 

6. Estendre entre la població la sensibilització i conscienciació ciutadana. 

3. Descripció de l’actuació 

La mobilitat en transport públic col·lectiu comporta avantatges socials, ambientals, energètics i 
econòmics per al conjunt de la ciutadania.  

El foment d’aquest mitjà per part dels diferents nivells de l’administració ha de constituir una de les 
estratègies d’actuació de les polítiques de mobilitat, que ha d’anar acompanyada d’inversions en 
els serveis de transport a fi de donar als ciutadans una veritable alternativa a l’ús del vehicle privat 
a motor com a sistema de desplaçament quotidià. Aquesta es podrà realitzar quan les propostes 
per transport públic s’hagin complert. 

El PMUS proposa fer difusió del transport col·lectiu que dóna servei al municipi, i informar a la 
població dels diferents aplicatius i formes d’informació dels horaris i recorreguts. 

Així mateix, seria interesant publicitar totes aquelles actuacions realitzades que ajudin a millorar la 
xarxa de transport públic municipal, així com aquelles d’abast superior que tenen incidència als 
residents al municipi. 

Alhora, es proposa treballar amb l’empresa concessionària, un mecanisme de supervisió de l’accés 
als autobusos de les persones amb mobilitat reduïda, per tal de portar un control de la tipologia 
d’aquest usuaris i poder fer actuacions al voltant de les parades més utilitzades. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi. 8.500€ 

5. Documentació gràfica de referència 

--- 

 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

 Alta Ajuntament de Igualada  

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Diputació de Barcelona 

Ajuntament 

Número de campanyes realitzades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOC II Propostes d’actuació Pla de mobilitat urbana sostenible Igualada 

 

71 

 

P8.3 Foment de la intermodalitat entre el cotxe, la bicicleta i el transport públic 

1. Àmbit d’actuació 

Promoció models sostenibles 

2. Objectius 

2. Fomentar l'ús racional del vehicle privat, aplicant mesures que facilitin el traspàs de ciutadans a 
altres modes de transport més sostenibles i que promoguin la intermodalitat. 

3. Promoure un transport col·lectiu, públic i privat (taxi). 

6. Estendre entre la població la sensibilització i conscienciació ciutadana. 

3. Descripció de l’actuació 

Quan la tinença del cotxe es fa necessària, perquè el lloc de residencia està allunyat d’una parada 
de transport públic, es pot recórrer a la intermodalitat, és a dir, a la combinació del cotxe amb altres 
mitjans de transport públic col·lectiu. Així, es pot realitzar el desplaçament en cotxe fins a la parada 
de tren o autobús més propera i, des d’allí, fer ús del transport públic col·lectiu per arribar fins al 
punt de destinació. 

De la mateixa manera que es pot accedir a les parades de transport públic en cotxe, també s’hi pot 
accedir en bicicleta. 

Amb les propostes de dotació d’àrees d’aparcament i una xarxa accessible pels vianants i les 
bicicletes, es crea la possibilitat d’accedir a les estacions de transport col·lectiu i realitzar així un 
intercanvi modal. 

Es proposa habilitar un espai preferent en el web del municipi on es fomenti la intermodalitat bus 
urbà-tren per tal d’afavorir la mobilitat sostenible cap el exterior del municipi. 

 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi. 8.500€ 

5. Documentació gràfica de referència 

--- 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta, Mitjana i Llarga Alta Ajuntament de Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

P8.3 Foment de la intermodalitat entre el cotxe, la bicicleta i el transport públic 

Diputació de Barcelona 

Ajuntament 

Número de campanyes realitzades 

 

  



DOC II Propostes d’actuació Pla de mobilitat urbana sostenible Igualada 

 

72 

P8.4 Foment de l’ús del cotxe compartit 

1. Àmbit d’actuació 

Promoció models sostenibles 

2. Objectius 

2. Fomentar l'ús racional del vehicle privat, aplicant mesures que facilitin el traspàs de ciutadans a 
altres modes de transport més sostenibles i que promoguin la intermodalitat. 

6. Estendre entre la població la sensibilització i conscienciació ciutadana. 

3. Descripció de l’actuació 

Per tal de disminuir el nombre de vehicles que realitzen els mateixos o part dels mateixos 
desplaçaments quotidianament, el PMUS proposa que es fomenti l’hàbit de compartir cotxe. 

Actualment existeixen diverses plataformes ofereixen la possibilitat de trobar persones que 
realitzen el mateix viatge, de manera que el fet de compartir el vehicle permet reduir el cost 
econòmic del desplaçament per persona així com les emissions de CO2 emeses pels vehicles i 
reduir així el nombre de vehicles que circulen per les carreteres. Així doncs, l’Ajuntament podria 
entrar a formar part d’alguna d’aquestes xarxes. 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi. 7.500€ 

5. Documentació gràfica de referència 

--- 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta, Mitjana i Llarga Alta Ajuntament de Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Diputació de Barcelona 

Ajuntament 

Número de campanyes realitzades 
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3. INTRODUCCIÓ 
Aquest document és fruit de l’avaluació conjunta de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena, la 
Diputació de Barcelona i l’empresa consultora Eurogeotecnica d’aquelles propostes d’actuació que 
sorgeixen de la diagnosi i que són executables a nivell supramunicipal. 

Actuacions del PMUS Supramunicipal  

Mobilitat a peu 

P1.1 Millora dels itineraris de connexió a peu  amb els municipis que formen un continu urbà amb 
Igualada. 

P1.2 Projecte via blava 

P1.3 Projecte anella verda Igualada 

P1.4 Projecte Pla de senders turístics de l’Anoia 

Mobilitat en bicicleta 

P2.1 Creació de vies segregades per a la bicicleta ( Des de Jorba - Sant Genís – B222-Igualada, 
pont carretera de Valls, N-IIa, Barcelona, Pau Casals, Pg. Verdaguer, Dr. Pasteur,  nova rotonda 
amb itinerari ciclable prevista amb la c-37z i estudi de connexió amb Òdena). 

P2.2 Millorar la connexió de les xarxes clicables actuals i previstes. 

 Mobilitat en transport públic 

P3.1 Estudi per a la implantació d’un nou servei de Bus Exprés Eix Diagonal 

P3.2 Estudi per a la implantació d’un servei de transport públic a demanda (TAD) comarcal que 
permeti la connexió de les urbanitzacions al centre urbà/Igualada dels municipis del MICOD 

P3.3 Promocionar els dispositius o aplicacions web d’informació del transport públic 

P3.4 Assegurar que totes les parades de bus disposin de la identificació de la línia de pas, l’horari i 
el recorregut a la pròpia parada 

P3.5 Promoure l’ús de flotes de vehicles del transport públic més ecològics 

Mobilitat en vehicle privat motoritzat 

P4.1 Nou accés sud d’Igualada des de la Ronda Sud (C-37) 

P4.2 Projecte de transformació viària del Pla de la Masia 

P4.3 Projecte de transformació i de reordenació viaria de l’Autovia A2 i els seus enllaços 

P4.4 Construcció d’un nou vial POUM que uneix carrer Ducs amb carrer Fusters (Fase I i II) 

P4.5 Millora de la connexió entre la rotonda dels Ducs i la Ronda Sud 

P4.6.1 Re-ordenació viaria de la C-244 a La Pobla de Claramunt. Rotonda Plans d’Arau  

P4.6.2 Nova variant a la C-244 al seu pas per La Pobla de Claramunt  

P4.7 Ronda Sud d’Igualada (fase II) 

P4.8 Perllongament Ronda del Rec 

P4.9 Nova variant a la C-37 al seu pas pel nucli antic de Santa Margarida 

Aparcament 

P5.1 Nou sistema de control de les zones de càrrega i descàrrega a través d’aplicació mòbil 

P5.2 Homogeneïtzació de les places d’aparcament regulades a la calçada 

 

Cada actuació triada segueix un o més d’un dels objectius establerts en el present Pla de Mobilitat 
Urbana seguint les seves prioritats vers el municipi. Aquests objectius són: 

 

Objectius del PMU 

1 Millorar l’accessibilitat i la seguretat per afavorir la mobilitat dels vianants. 

2 
Fomentar l'ús racional del vehicle privat, aplicant mesures que facilitin el 
traspàs de ciutadans a altres modes de transport més sostenibles i que 
promoguin la intermodalitat. 

3 Promoure l’ús del transport colꞏlectiu, públic i privat. 

4 Racionalitzar la utilització del transport públic. 

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

6 Estendre entre la població la sensibilització i conscienciació ciutadana vers 
els modes de desplaçament sostenibles. 

7 Regulació òptima de l’espai destinat a l’estacionament de vehicles com a 
eina de gestió a demanda dels residents, del comerç i de l’intermodalitat. 

8 Millorar la seguretat viària. 

 

Tanmateix, el desenvolupament de les actuacions seleccionades es poden agrupar en àmbits 
d’actuació: 

Mobilitat a peu. 

Mobilitat en bicicleta. 

Mobilitat en transport públic. 

Mobilitat en vehicle privat motoritzat. 

Aparcament. 

Promoció, educació i sensibilització per l’ús de modes sostenibles. 
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Cada actuació consta d’una fitxa detallada on s’anomenen els objectius establerts, el títol de 
l’actuació, una descripció, es relaciona amb els àmbits d’actuació, es diu la seva zona d’actuació, la 
fase d’execució, es fa una estimació del cost i si n’hi ha es diu possibles fonts de finançament i 
s’estableix un indicador d’avaluació de la proposta. 

De cada actuació s’ha estudiat la seva viabilitat tenint en compte l’estat del municipi i avaluant les 
millores que hi puguin existir. Així, cada actuació s’integra dins d’un programa d’actuacions amb tres 
horitzons temporals. 

 A continuació es pot veure el programa d’execució per termini i actuació amb cost econòmic 
estimat: 

 

Línia Codi Actuació Cost Curt Mig Llarg

P1.1 Millorar els itineraris per a vianants entre municipis 0 € 0 € 0 € 0 €
P1.2 Projecte via Blava 12.000.000 € 12.000.000 €
P1.3 Projecte anella verda 0 €
P1.4 Projecte Pla de senders turístics de l'Anoia 0 €

P2.1 Treballar per poder Integrar la mobilitat “tova” en el futur
nou traçat Autovia A-2 0 € 0 € 0 € 0 €

P2.2 Millorar la connexió de les xarxes clicables actuals i 
previstes 0 € 0 € 0 € 0 €

P3.1
Estudi per a la implantació d’un nou servei de Bus 
Exprés Eix Diagonal 10.000 € 10.000 € 0 € 0 €

P3.2
Estudi per a la implantació d’un servei de transport públic 
a demanda (TAD) comarcal que permeti la connexió de
les urbanitzacions al centre urbà/Igualada dels municipis
del MICOD

10.000 € 10.000 € 0 € 0 €

P3.3 Promocionar els dispositius o aplicacions web 
d’informació del transport públic

0 € 0 € 0 € 0 €

P3.4
Assegurar que totes les parades de bus disposin de la 
identificació de la línia de pas, l’horari i el recorregut a la 
pròpia parada

0 € 0 € 0 € 0 €

P3.5 Promoure l’ús de flotes de vehicles del transport públic
més ecològics 0 € 0 € 0 € 0 €

P4.1
Nou accés sud d’Igualada des de la Ronda Sud (C‐37)

12.000.000 € 0 € 12.000.000 € 0 €

P4.2 Projecte de transformació viària del Pla de la Masia 2.500.000 € 0 € 2.500.000 € 0 €

P4.3 Projecte de transformació i de reordenació viaria de l’Autovia 
A2 i els seus enllaços

0 €

P4.4 Construcció d’un nou vial POUM que uneix carrer Ducs amb 
carrer Fusters (Fase I i II)

390.000 € 390.000 €

P4.5 Millora de la connexió entre la rotonda dels Ducs i la Ronda 
Sud

30.000 € 30.000 €

P4.6.1 Re‐ordenació viaria de la C‐244 a La Pobla de Claramunt. 
Rotonda Plans d’Arau 

500.000 € 500.000 €

P4.6.2 Nova variant a la C‐244 al seu pas per La Pobla de Claramunt  0 €
P4.7 Ronda Sud d’Igualada (fase II) 0 €
P4.8 Perllongament Ronda del Rec 350.000 € 350.000 €

P4.9 Nova variant a la C‐37 al seu pas pel nucli antic de Santa 
Margarida

P5.1 Nou sistema de control de les zones de càrrega i descàrrega a 
través d’aplicació mòbil

10.000 € 10.000 € 0 € 0 €

P5.2 Homogeneïtzació de les places d’aparcament regulades a la 
calçada 0 €

27.800.000 € 920.000 € 26.850.000 € 30.000 € 27.800.000 €

Termini

0 €

Pressupost

Total

15.770.000 €

20.000 €

10.000 €

a determinar

a determinar
a determinar

a determinar

a determinar

Mobilitat en 
bicicleta

Mobilitat en 
transport 

públic

Mobilitat en 
vehicle privat

Aparcaments

Mobilitat a peu 12.000.000 €
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4. FITXES D’ACTUACIÓ 
4.1. Mobilitat a peu 

P1.1 Millorar els itineraris per a vianants entre municipis 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i seguretat viària 

2. Objectius 

1. Millorar l’accessibilitat i la seguretat per afavorir la mobilitat dels vianants. 

3. Descripció de l’actuació 

Als diferents PMUS municipals es recullen tot una sèrie d’actuacions que afavoreixen les 
connexions entre els municipis de la Conca. Els itineraris previstos son els següents: 

1-Carretera de Valls: connecta la rotonda de l’av. Gaudí d’Igualada amb el centre del nucli de Sant 
Maure (Santa Margarida de Montbui. 

2-Itinerari des de l’Escola Pia : comença a la pl. de Castells i continua fins a creuar el Pont Gran on 
enllaça amb la Ctra. de Valls que porta al centre de Sant Maure.  

3-Itinerari des del centre d’Igualada : connecta la illa de vianants del centre històric d’Igualada amb 
el nucli de Sant Maure (Santa Margarida de Montbui) coincidint un tram amb l’eix intern Riu-centre-

hospital-poliesportiu, després creua el Pont Petit de la Palanca i ressegueix pel c. del Pont. 

4-Itinerari cap al mercat de Vilanova del Camí : discorre per l’av. de Vilanova creuant la Riera 
d’Òdena, un cop passada la riera l’itinerari va pel c. Major de Vilanova del Camí. 

5-Itinerari del riu : connecta el municipi de Vilanova del Camí amb Igualada resseguint el Riu Anoia; 
forma part de l’anella verda i és exclusiu per a vianants i bicicletes, aquest itinerari està pensat per 
l’oci i el lleure al discorre paralꞏlel al riu Anoia el qual creua en 4 punts a través de petits ponts.  

6-Itinerari c. Sant Pere- av. Pau Casals : connecta l’av. Pau Casals d’Igualada amb el nucli de Sant 
Pere (Òdena). 

7-Estació de tren- c. Unió : des del nucli de Sant Pere (Òdena) es creua la N-IIa per sobre fins 
arribar a la carretera C-244 on, a l’enllaçar amb l’av. Montserrat l’itinerari passa d’anar per sobre 
vorera per convertir-se en un itinerari de plataforma única segregat del trànsit. 

8-Itineraris cap a Sant Pere : l’itinerari s’inicia al barri de Sant Pere (Òdena) i connecta amb la part 
nord de Vilanova del Camí, creua la N-IIa i es bifurca en dos, el primer tram discorre per la C-244 . 
El segon tram ressegueix un tram de la N-IIa on hi ha vorera, després segueix per camí de terra 
per acabar connectant amb la rotonda del c. Montserrat . 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Plaça Major i part del carrer Verdaguer Sense cost 

 5. Documentació gràfica de referència 

P1 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt  Mancomunitat de la Conca d’Òdena 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Mancomunitat de la Conca d’Òdena 2.1 Prioritat per a vianants 

2.2 Dèficit per a vianants 

2.4 Passos vianants senyalitzats 

2.5 Passos vianants adaptats 
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P1.2 Projecte via blava 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i seguretat viària 

2. Objectius 

1. Millorar l’accessibilitat i la seguretat per afavorir la mobilitat dels vianants. 

3. Descripció de l’actuació 

 

El projecte de la Via Blava de l’Anoia permetrà disposar de tres eixos per a vianants i bicicletes, els 
corresponents a l’Anoia, a la Riera de Castellolí i a la Riera d’Òdena, que permetran la connexió 
entre tots els municipis de la Mancomunitat. 

La Via Blava recorrerà 19 km, a una distància màxima de 500 metres paralꞏlela al riu.  

S’iniciarà al nucli urbà de Jorba i finalitzarà al límit sud del terme de La Pobla de Claramunt, 
abastant també els municipis de Santa Margarida de Montbui, Òdena, Igualada i Vilanova del 
Camí, amb una superfície total de gairebé 180.000 m2 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipis Mancomunitat 12.000.000 

5. Documentació gràfica de referència  

P1 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt  Mancomunitat de la Conca d’Òdena 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Diputació de Barcelona 

 

2.1 Prioritat per a vianants 

2.2 Dèficit per a vianants 

2.4 Passos vianants senyalitzats 

2.5 Passos vianants adaptats 
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P1.3 Projecte anella verda Igualada 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i seguretat viària 

2. Objectius 

1. Millorar l’accessibilitat i la seguretat per afavorir la mobilitat dels vianants. 

3. Descripció de l’actuació 

 

El projecte de l’Anella Verda, impulsat per l’Ajuntament d’Igualada,  pretén oferir  una xarxa d’itineraris 
que voregin la trama urbana destinats a la pràctica d’activitat física i donar a conèixer els espais 
naturals del terme. Actualment, el Riu Anoia pel sud, la Riera d’Òdena a l’est, l’av. Muntaner al nord i el 
Torrent de l’Espelt gairebé ja formen una anella natural verda. En el futur connectarà amb la via blava 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipis Mancomunitat Sense cost 

 5. Documentació gràfica de referència 

P1 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt  Mancomunitat de la Conca d’Òdena 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Mancomunitat de la Conca d’Òdena 

Ajuntament d’Igualada 

2.1 Prioritat per a vianants 

2.2 Dèficit per a vianants 

2.4 Passos vianants senyalitzats 

2.5 Passos vianants adaptats 
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P1.4 Projecte Pla de senders turístics de l’Anoia 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i seguretat viària 

2. Objectius 

1. Millorar l’accessibilitat i la seguretat per afavorir la mobilitat dels vianants. 

3. Descripció de l’actuació 

 

 

Es tracta d’un gran projecte estratègic que fomenta els atractius turístics de la comarca tot posant en 
valor una xarxa de senders que suma prop de 1500 quilòmetres i que es pot fer a peu o amb bicicleta. 

A través del pla de camins i senders, es potencia una oferta turística que destaca el llegat natural i 
cultural de l’Anoia i és un mitjà excelꞏlent per descobrir i apropar la comarca a ciutadans, visitants i 
turistes. 

Al Pla es defineix  la xarxa de senders de l’Anoia, tot estructurant el territori en diferents eixos que 
ordenen el territori, vertebren les connexions i connecten les àrees naturals per aconseguir un efecte 
multiplicador. En una següent fase, caldrà fer noves inversions per senyalitzar els camins i senders i les 
obres de millora.  

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipis Mancomunitat Sense cost 

 5. Documentació gràfica de referència 

P1 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curt  Mancomunitat de la Conca d’Òdena 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Mancomunitat de la Conca d’Òdena 2.1 Prioritat per a vianants 

2.2 Dèficit per a vianants 

2.4 Passos vianants senyalitzats 

2.5 Passos vianants adaptats 
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4.2. Mobilitat en bicicleta 

P2.1 Treballar per poder Integrar la mobilitat “tova” en el futur nou traçat Autovia A-2 

1. Àmbit d’actuació 

 Mobilitat en bicicleta 

2. Objectius 

2. Fomentar l'ús racional del vehicle privat, aplicant mesures que facilitin el traspàs de ciutadans a 
altres modes de transport més sostenibles i que promoguin la intermodalitat. 

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

3. Descripció de l’actuació 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proposta pretén que en la remodelació dels diferents enllaços que es preveuen en el nou traçat 
de l’A-2 s’integri un itinerari tou que creui la nova infraestructura per tal de garantir que la 
connectivitat entre ambdós costats de l’autovia es pugui realitzar en modes de transport menys 
contaminants (a peu, Bicicleta, VMP,...). 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Mancomunitat Sense cost 

5. Documentació gràfica de referència 

Pl.nº2 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Mig , Llarg Mitjana Mancomunitat de la Conca d’Òdena 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Diputació de Barcelona. 

Mancomunitat de la Conca d’Òdena. 

 

3.1 Xarxa per a bicicletes 

3.2 Xarxa ciclable  

3.3 Aparcaments per a bicicletes  
 

 

1 

2 

3 

4 

6
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P2.2 Millorar la connexió de les xarxes clicables actuals i previstes 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat a peu i Mobilitat en bicicleta 

2. Objectius 

2. Fomentar l'ús racional del vehicle privat, aplicant mesures que facilitin el traspàs de ciutadans a 
altres modes de transport més sostenibles i que promoguin la intermodalitat. 

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

3. Descripció de l’actuació 

Aquesta proposta te per objectiu aconseguir que els diferents projectes previstos per diferents 
administracions : Anella Verda, Via Blava, Riera d’Òdena, Pla de senders turístics i Riera de Castellolí 
connectin de forma adequada per tal  que serveixen com a xarxa de connexió de la Conca. 

Paralꞏlelament cal garantir que les actuacions recollides als diferents PMUS municipals de la Conca es 
porten a terme, de forma que aquesta xarxa supramunicipal connecten amb els nuclis urbans dels 
municipis de la Conca permeten el desenvolupament de la mobilitat en bicicleta. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Mancomunitat Sense cost 

5. Documentació gràfica de referència 

Pl.nº2 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Mig , Llarg Mitjana Mancomunitat de la Conca d’Òdena 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Diputació de Barcelona. 

Mancomunitat de la Conca d’Òdena. 

 

3.1 Xarxa per a bicicletes 

3.2 Xarxa ciclable  

3.3 Aparcaments per a bicicletes  
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4.3. Mobilitat en transport públic 

P3.1 Estudi per a la implantació d’un nou servei de Bus Exprés Eix Diagonal 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en transport públic 

2. Objectius 

3. Promoure l’ús del transport colꞏlectiu, públic i privat. 

3. Descripció de l’actuació 

El PMUS proposa estudiar la possibilitat d’implantar un nou servei de Bus Exprés Eix Diagonal que 
connecti Manresa, Igualada, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú . De l’estudi de mobilitat 
obligada d’Igualada es desprèn que hi ha una demanda no satisfeta de mobilitat en transport públic 
entre Manresa i Igualada, existeix la línia de FGC, però el servei es molt poc satisfactori pel que fa  
a la durada. Aquesta línia esta previst que es perllongui fins  a Vilanova i la Geltrú passant per 
Vilafranca del Penedès , ciutat amb la que també hi ha demanda de mobilitat per cobrir en transport 
públic. . 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Conca d’Òdena 10.000€ 

5. Documentació gràfica de referència 

--- 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta Alta Mancomunitat de la Conca d’Òdena 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

AMTU 

ATM 

--- 
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P3.2 
Estudi per a la implantació d’un servei de transport públic a demanda (TAD) comarcal que 
permeti la connexió de les urbanitzacions al centre urbà/Igualada dels municipis del 
MICOD 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en transport públic 

2. Objectius 

3. Promoure l’ús del transport colꞏlectiu, públic i privat. 

3. Descripció de l’actuació 

El PMUS proposa estudiar la possibilitat d’implantar un sistema de transport a la demanda que 
permeti als habitants dels diferents municipis del MICOD (a excepció d’aquells municipis o zones 
urbanes dels quals que ja disposin de servei de bus urbà de la Conca), accedir a Igualada 
(establint dos punts d’origen/destí), així com retornar al seu municipi de residència (des dels 
mateixos punts). 

Igualment, aquest servei també es prestaria entre zones urbanes aïllades dels nuclis urbans de 
referència de cada un dels municipis cap a aquests. Es proposa que s’estudiï la possibilitat de que 
aquest servei sigui gestionat per l’AMTU, sempre hi quant les ATM corresponents ho aprovin i es 
consensuï amb els operadors actuals del servei de transport per carretera. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Conca d’Òdena 10.000€ 

5. Documentació gràfica de referència 

--- 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta Alta Mancomunitat de la Conca d’Òdena 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

AMTU 

ATM 

--- 
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P3.3 Promocionar els dispositius o aplicacions web d’informació del transport públic 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en transport públic 

2. Objectius 

3. Promoure l’ús del transport colꞏlectiu, públic i privat. 

3. Descripció de l’actuació 

Per tal de fer mes accessible la informació en temps real del sistema de transport públic de l’AMB, 
el PMUS proposa que des de l’Ajuntament es realitzin campanyes formatives i informatives dels 
sistemes actuals existents, que permetin planificar els desplaçaments en modes sostenibles, així 
com aquelles aplicacions que informen del temps de pas de les línies que donen servei al municipi: 
Google maps, TMB virtual, tempsBus (AMB), AMBTaxi, etc., així com aquelles noves aplicacions 
en desenvolupament o que es desenvolupin en el futur.  

En àmbit el PDM de l’ATM ja proposa l’ampliació de la informació disponible per els usuaris, de 
manera que vagi més enllà de la línia i el pròxim horari de pas, i a més a més, treballa per integrar 
la informació de diferents modes de transport, per tal de facilitat el transvasament de modes poc 
sostenibles cap a modes més sostenibles i eficients energèticament parlant. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Municipi. 4.500€ 

5. Documentació gràfica de referència 

--- 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta Alta Mancomunitat de la Conca d’Òdena. 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

AMTU 

Operadors de transport públic.  

Mancomunitat de la Conca d’Òdena. 

 

5.2 Adaptació a PMR parades bus urbà 

5.3 Adaptació a PMR parades bus interurbà

5.4 Adaptació a PMR parades bus urbà i 
interurbà 

5.6 Adaptació a PMR taxi 

5.15 Parades amb marquesina 
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P3.4 Assegurar que totes les parades de bus disposin de la identificació de la línia de pas, 
l’horari i el recorregut a la pròpia parada 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en transport públic 

2. Objectius 

3. Promoure l’ús del transport colꞏlectiu, públic i privat. 

3. Descripció de l’actuació 

No tothom està habituada a les noves tecnologies, de manera que, tot i promoure sistemes 
d’informació a l’usuari digitals, cal vetllar perquè tota la gent del municipi tingui accés a la 
informació de les línies, recorregut i horaris de pas de cada una de les parades del municipi 

Tal i com ja proposa el PDM 2013-2018, cal vetllar per tal que totes les parades presentin una 
imatge d’unitat, uniformant la informació de totes parades de transport públic del municipi. 

Així doncs, el PMUS proposa vetllar perquè totes les parades de les diferents línies que donen 
serveis de transport públic disposin de la informació actualitzada de les línies de pas, el recorregut i 
l’horari, així com indicar les possibilitats d’intercanvi modal o de línia que ofereix el recorregut 
d’aquesta línia. Aquesta informació cal que estigui a una zona accessible per a tots els usuaris. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Parades d’autobús del municipi. Sense cost  

5. Documentació gràfica de referència 

--- 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta, Mitja i Llarga Alta Mancomunitat de la Conca d’Òdena 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Operadors de transport públic. 

Mancomunitat de la Conca d’Òdena 

5.2 Adaptació a PMR parades bus urbà 

5.3 Adaptació a PMR parades bus interurbà

5.4 Adaptació a PMR parades bus urbà i 
interurbà 

5.6 Adaptació a PMR taxi 

5.15 Parades amb marquesina 
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P3.5 Promoure l’ús de flotes de vehicles del transport públic més ecològics 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en transport públic 

2. Objectius 

3. Promoure l’ús del transport colꞏlectiu, públic i privat. 

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

6. Estendre entre la població la sensibilització i conscienciació ciutadana. 

3. Descripció de l’actuació 

El PDM 2013-2018 proposa l’estudi sobre d’idoneïtat d’utilitzar autobusos híbrids, de manera que 
es redueixi considerablement les emissions de contaminants atmosfèrics i alhora els costos 
operatius del transport, doncs aquests vehicles permeten reduir entre un 25% i un 50% el consum 
de combustibles. 

El PMUS proposa que l’Ajuntament insti a la elaboració de l’estudi de la implantació d’aquests 
vehicles i que promogui que, una vegada aprovada la proposta, els vehicles que cobreixen les 
línies de transport públic del municipi siguin substituïts per vehicles híbrids. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Línies que donen servei al municipi. Sense cost 

5. Documentació gràfica de referència 

--- 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta, Mitja i Llarga Mitjana Mancomunitat de la Conca d’Òdena. 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Mancomunitat de la Conca d’Òdena. 10.7 Consum energètic del transport per 
habitant 
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4.4. Mobilitat en vehicle privat 

P4.1 Nou accés sud d’Igualada des de la Ronda Sud (C-37) 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat 

2. Objectius 

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) 

9. Garantir una bona accessibilitat millorant els itineraris (interiors i exteriors) 

3. Descripció de l’actuació 

El nou enllaç d’Igualada a la ronda Sud (C-37) permetrà dotar la població d’un accés més ràpid i 
directe a la ronda.  

El projecte abasta tres termes municipals: Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de 
Montbui. El nou accés, que s’ubicarà entre els actuals enllaços de Sant Maure i de Vilanova del 
Camí, estarà format per dues rotondes i un vial d’un quilòmetre. Aquest vial tindrà dos carrils, un per 
sentit, de 3,50 metres d’amplada i dos vorals d’1 metre cadascun.  

El traçat inclou dos viaductes per salvar la riera Garrigosa, primer, amb una longitud d’uns 40 
metres i el riu Anoia, després, amb una estructura d’uns 125 metres. Un cop passat el riu Anoia, el 
traçat connecta amb la trama urbana d’Igualada; en concret, amb el carrer del Rec, a l’alçada del 
carrer Misericòrdia. 

S’ha plantejat la continuació de l’actual via per a vianants i bicicletes pel costat sud del carrer del 
Rec, fent-lo passar a diferent nivell respecte dels vehicles. 

Aquest nou enllaç permetrà optimitzar la Ronda Sud i alliberar els nuclis urbans d’Igualada, Vilanova 
del Camí i Santa Margarida de Montbui del pas de 10.000 vehicles diaris. 

L’estudi de demanda que s’ha dut a terme calcula que el nou accés d’Igualada captarà més de 
7.000 vehicles diaris i que 4.200 vehicles que actualment travessen Igualada deixaran de fer-ho. 
Paralꞏlelament, 1.800 vehicles deixarien de circular per l’interior de Santa Margarida de Montbui. 

 

T.M. Santa Margarida
de Montbui

T.M.  Igualada

T.M. Vilanova del Camí

Nou accés a 
Igualada

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Connexió entre el sud d’Igualada i la C-37 12.000.000€ 

5. Documentació gràfica de referència 

Pl. n 4 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Mitjana Alta Generalitat de Catalunya 

Ajuntament d’Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Generalitat de Catalunya 5.3      Saturació de la xarxa viària 
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P4.2 Projecte de transformació viària del Pla de la Masia 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat 

2. Objectius 

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) 

9. Garantir una bona accessibilitat millorant els itineraris (interiors i exteriors) 

3. Descripció de l’actuació 

Actualment la intersecció de les carreteres C-244z i N-II que conforma la rotonda de La Masia 
presenta problemes de saturació. La intersecció està emplaçada al sud del terme municipal 
d’Òdena, al nucli urbà de Sant Pere. Tot i això, la major part del tràfic que circula per aquesta 
intersecció està directament relacionada amb els municipis d’Igualada i Vilanova del Camí, degut a 
la proximitat entre aquests dos. Els problemes relacionats amb la congestió no es limita tan sols a 
aquesta intersecció, sinó que també compren la intersecció entre la N-II i la BV-1406.  

Es proposa definí una nova configuració de l’enllaç viari que permeti un funcionament adequat del 
mateix, minimitzant l’afectació sobre la xarxa viària de l’entorn i reduint les cues generades a les 
entrades. És a dir, aconseguir una solució infraestructural que incrementi la capacitat de la 
intersecció, donant major fluïdesa al trànsit rodat tractant de forma conjunta la resolució de la 
connectivitat entre els municipis d’Igualada, Òdena i Vilanova del Camí. Aquesta actuació es troba 
condicionada al desenvolupament complementari d’un altre projecta com és el Pla Parcial de Can 
Riba que contempla entre d’altres activitats un centre comercial. 

La solució passa per construir una gran rotonda a la intersecció entre la carretera de la Pobla i la N-
IIa, que ha de permetre descongestionar la rotonda de La Masia una vegada entri en funcionament 
el centre comercial. Aquesta actuació s’hauria de preveure a curt termini, doncs si es té present en 
el moment de executar el projecte d’urbanització podria incloure certes variacions que milloressin el 
funcionament conjunt. Com per exemple, una disminució de cota de la rotonda en qüestió, o la seva 
inclusió en un pla inclinat per baixar la cota de la sortida en direcció Igualada. Aquesta actuació 
permetria reduir el pendent dels vials de connexió entre rotondes que actualment es preveuen del 
10%. 

També es modificarà el disseny de la rotonda la Masia tot i que en cap cas s’ampliaran les 
dimensions en excés. A tal efecte, cal recordar la necessitat de rebaixar cota a la sortida direcció 
Igualada, a efectes de poder reduir el pendent. El procediment constructiu per aquesta actuació ja 
es considerarà en el Projecte d’Urbanització corresponent. 

Finalment es resoldrà la intersecció en “T” entre la N-II i la BV-1106 a través d’una altre rotonda. 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Pla de La Masia 2.500.000€ 

5. Documentació gràfica de referència 

Pl. n 4 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Mitjana Alta Generalitat de Catalunya 

Ajuntament d’Òdena 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Generalitat de Catalunya 

Privats 

5.3      Saturació de la xarxa viària 
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P4.3 Projecte de transformació i de reordenació viaria de l’Autovia A2 i els seus enllaços 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat 

2. Objectius 

6. Reduir l’accidentalitat millorant la seguretat viària 

9. Garantir una bona accessibilitat millorant els itineraris (interiors i exteriors) 

3. Descripció de l’actuació 

L’Autovia A2 concentra la major part del trànsit que circula entre Barcelona i el nord peninsular, via 
Lleida i Saragossa. Una part important d’aquest trànsit és de vehicles pesants. En el tram que 
discorre per la Conca d’Òdena circulen diàriament entre 40.000 i 30.000 vehicles dia dels quals 
aproximadament un 20% són pesants.  

Una part del recorregut disposa únicament de dos carrils de circulació lo qual genera problemes de 
capacitat tenint en compte l’alt percentatge de vehicles pesants. A més, en aquest tram alguns dels 
enllaços es troben incomplerts com és l’accés a l’eix Diagonal on no és possible realitzar tant el 
moviment provinent de Lleida en sentit Manresa com des de Barcelona sentit Vilafranca. Això 
comporta un augment dels recorreguts a través d’altres vies de rang inferior.  

En aquest sentit el Ministeri de Foment ha redactat l’avantprojecte per definir quines actuacions 
són necessàries en aquest sector amb l’objectiu de millorar les condicions de seguretat vial i 
optimitzar el nivell de servei prestat als usuaris de la via. 

L’objectiu és que l’Autovia disposi de com a mínim tres carrils de circulació per sentit i en alguns 
trams incorporar dos carrils laterals per facilitar les sortides i les incorporacions a l’autovia. En 
alguns punts s’opta per fer un traçat alternatiu a l’actual. També es completen els ramals dels 
enllaços actualment inexistents. 

El disseny presentat pel Ministeri de Foment té un caràcter únicament pensat pel transit motoritzat. 
Des del PMUS es proposa que un cop es defineixin els accessos entre l’Autovia A2 i la resta de 
vies, es tingui en compte la continuïtat dels itineraris a peu i bicicleta, com és el cas de la connexió 
entre Igualada i Òdena a través de la C-37z. 

La idea es que el projecte surti a a exposició pública el més aviat possible i que les obres puguin 
començar a l’any 2020 amb una durada prevista de tres o quatre anys. 

T.M.  Igualada

T.M. Òdena

T.M. Castellolí

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Autovia A2 entre Igualada i Martorell 

(Igualada, Òdena i Castellolí) 

A determinar 

5. Documentació gràfica de referència 

Pl. n 4 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta/llarga Alta Ministeri de Foment 

Municipis afectats pel pas del traçat de l’Autovia 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ministeri de Foment 

 

5.3      Saturació de la xarxa viària 

8.1     Víctimes mortals en accidents de trànsit 
(D) 

8.2     Accidents amb víctimes 
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P4.4 Construcció d’un nou vial POUM que uneix carrer Ducs amb carrer Fusters 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat 

2. Objectius 

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) 

9. Garantir una bona accessibilitat millorant els itineraris (interiors i exteriors) 

3. Descripció de l’actuació 

La ronda Sud d’Igualada disposa de dos accessos a Vilanova del Camí. El primer d’ells es troba 
situat a la vessant nord- est i fins a mitjans del 2019 únicament tenia accés al polígon a través del 
carrer dels Impressors. La connexió amb el barri de La Pau no era possible. 

 

Amb l’objectiu de millorar la connectivitat amb la trama urbana es proposa la connexió entre aquest 
accés i la rotonda dels Ducs que alhora connecta directament amb l’accés situat a la vessant sud- 
est. La construcció d’aquest nou vial que en alguna de les seves parts ja està urbanitzat comportarà 
l’optimització de la ronda, la millora de l’accessibilitat cap al municipi i l’eliminació d’una part 
important del trànsit interior que actualment hi circula.  

A mitjans de l’any 2019, la primera de les actuacions, és a dir, la connexió entre la Ronda Sud i el 
carrer Fusters  es va executar. El nou vial té una longitud de 175 metres i una amplada de 10 
metres, amb dos carrils de circulació de 3,5 metres i vorals d’1,5 metres cadascun i connecta amb la 
C-244a a través d’una rotonda. L’obra, amb un pressupost de 390.000 euros, s’ha emmarcat en un 
conveni de colꞏlaboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí. S’inclou en les actuacions engegades per Territori per optimitzar la ronda sud d’Igualada, millorar-
hi l’accessibilitat i afavorir la mobilitat en els municipis de l’entorn 

El segon tram encara no executat té una longitud de 650 metres i discorrerà entre la rotonda dels 
Ducs i la rotonda de la carretera C-244 (la Pobla de Claramunt). Aquesta obra comportarà la 
construcció d’un pas superior a la línia ferroviària Llobregat-Anoia d’FGC. 

 

.  

Tram 1

Tram 2

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Perllongament del carrer Fusters 390.000€ (primer tram) 

A determinar (segon tram) 5. Documentació gràfica de referència 

Pl. n 4 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Mitjana Alta Generalitat de Catalunya 

Ajuntament de Vilanova del Camí 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Generalitat de Catalunya 

Ajuntament 

Privats 

5.3      Saturació de la xarxa viària 

5.4      Xarxa primària o bàsica 
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P4.5 Millora de la connexió entre la rotonda dels Ducs i la Ronda Sud 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat 

2. Objectius 

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) 

9. Garantir una bona accessibilitat millorant els itineraris (interiors i exteriors) 

3. Descripció de l’actuació 

La vessant sud de Vilanova disposa d’un semi enllaç incomplert que connecta la Ronda Sud 
d’Igualada (C-37) amb la rotonda dels Ducs. Aquest accés únicament permet els moviments en 
direcció Santa Margarida. La decisió que es va prendre al seu dia de no construir els dos ramals en 
direcció Barcelona es basà en el incompliment de la normativa en relació a les distàncies de 
seguretat entre entrades i sortides consecutives (la distància entre les dues rotondes de Vilanova 
del Camí és de 1.034 m quan la distància mínima requerida és de 1.2000 m) tot i que la 
interpretació d’aquesta llei pot tenir matisacions. 

Aquesta manca de connexió en direcció Barcelona ha estat i és un greuge important per als veïns 
de Vilanova. Els vehicles han de creuar tot el nucli urbà, el que suposa un increment del recorregut i 
dels desplaçaments per l’interior de la ciutat per poder accedir al següent punt de connexió amb la 
C-37. 

Amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat entre Vilanova del Camí a través de la Ronda Sud cap a 
l’Autovia A2 i l’eix Diagonal i la connectivitat a través dels barris de la Pau i de Santa Llúcia, es 
proposa la realització d’un estudi tècnic i econòmic de viabilitat per determinar quina opció és la més 
òptima. Les dues propostes plantejades són:  

 Construcció del dos ramals que actualment no existeixen 

 Construcció d’uns laterals paralꞏlels a la C-37 que connectin els dos accessos actuals  

Construcció ramals d’accés

Construcció calçades laterals

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Accessos Ronda Sud a Vilanova 30.000€ 

5. Documentació gràfica de referència 

Pl. n 4 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Mitjana Alta Generalitat de Catalunya 

Ajuntament de Vilanova del Camí 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Generalitat de Catalunya 

Ajuntament 

Mancomunitat 

5.3      Saturació de la xarxa viària 

5.4      Xarxa primària o bàsica 
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P4.6.1 Re-ordenació viaria de la C-244 a La Pobla de Claramunt. Rotonda Plans d’Arau  

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat 

2. Objectius 

6. Reduir l’accidentalitat millorant la seguretat viària 

9. Garantir una bona accessibilitat millorant els itineraris (interiors i exteriors) 

3. Descripció de l’actuació 

Es proposa construir una rotonda a la intersecció entre la C-244 i el carrer Narcís Monturiol als 
Plans d’Arau per tal de millorar la seguretat en aquest punt tenint en compte el nombre important de 
vehicles i pesants que accedeixen al polígon dels Plans d’Arau per la C-244. Aquesta actuació està 
prevista al POUM.  

L’actual configuració de la intersecció en aquest punt es considera perillós ja que s’han produït 
accidents en els últims anys. Amb l’objectiu d’evitar-los aquesta actuació millora les condicions de 
seguretat i facilita la realització dels diferents moviments entre les dues vies. 

N
arcís M

onturiol

PLANS 
D’ARAU

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

C-244 amb carrer Narcís Monturiol 500.000€ 

5. Documentació gràfica de referència 

Pl. n 4 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Llarga Alta Ajuntament de La Pobla de Claramunt 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Generalitat de Catalunya 8.1     Víctimes mortals en accidents de trànsit 
(D) 

8.2     Accidents amb víctimes 



 
 
 Pla de mobilitat sostenible de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena 
 

63 

 

P4.6.2 Nova variant a la C-244 al seu pas per La Pobla de Claramunt  

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat 

2. Objectius 

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 

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 

9. Garantir una bona accessibilitat millorant els itineraris (interiors i exteriors) 

3. Descripció de l’actuació 

Aquest nou vial previst al POUM pretén eliminar el trànsit de pas que actualment circula per la C-
244a al seu pas pel nucli urbà i que per les severs característiques presenta dèficits de seguretat 
tant pels propis vehicles (carrils de circulació estrets en relació al percentatge elevat de pesants que 
circulen)  com pels vianants (trams de voreres no accessibles) 

La nova variant es projectarà per l’altre costat del riu. Estarà connectada a la C-244a a l’alçada del 
Camí de les Socarrades mitjançant una rotonda. El seu traçat travessarà el nucli urbà per la ribera 
est del riu Anoia fins enllaçar amb l’avinguda del riu Anoia i el nou vial de connexió amb el carrer 
Josep Jové 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Nucli urbà A determinar 

5. Documentació gràfica de referència 

Pl. n 4 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Llarga Alta Ajuntament de La Pobla de Claramunt 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament 

Generalitat de Catalunya 

5.3      Saturació de la xarxa viària 

5.4      Xarxa primària o bàsica 
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P4.7 Ronda Sud d’Igualada (fase II) 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat 

2. Objectius 

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) 

9. Garantir una bona accessibilitat millorant els itineraris (interiors i exteriors) 

3. Descripció de l’actuació 

La fase II de la Ronda Sud s’ha de projectar fins l’Autovia A-2 a l’alçada de Jorba. Aquest tram és 
estratègic per millorar l’accessibilitat est-oest pel sud de la Conca d’Òdena reduint significativament 
el trànsit de pas que actualment travessa Sant Maure i Igualada. A més aquesta actuació tindrà un 
efecte directe en la reducció del trànsit a l’entorn de la rotonda de la Masia millorant la circulació 
com a conseqüència del transvasament d’una part del trànsit que circula actualment per la C-244, 
N-IIa i BV-1106. L’execució de la fase II suposarà tenir completa la circumvalꞏlació viària d’oest a est 
de la Conca d’Òdena. 

Vilanova  del 
Camí

Igualada

Sant
Maure

Sta. Margarida 
de Montbui

Jorba

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Fase II la Ronda Sud d’Igualada A determinar  

5. Documentació gràfica de referència 

Pl. n 4 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Llarga Mitjana Generalitat de Catalunya 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament 

Generalitat de Catalunya 

5.3      Saturació de la xarxa viària 

5.4      Xarxa primària o bàsica 
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P4.8 Perllongament Ronda del Rec 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat 

2. Objectius 

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) 

7. Garantir una distribució de mercaderies àgil i ordenada 

9. Garantir una bona accessibilitat millorant els itineraris (interiors i exteriors) 

3. Descripció de l’actuació 

Per millorar la mobilitat a través 
dels accessos a Igualada es 
proposa donar continuïtat a la 
Ronda del Rec fins la rotonda 
de la Masia (TM Òdena). 
L’objectiu és que aquesta via es 
converteixi en una ronda que 
doni accessibilitat no únicament 
a Igualada sinó als municipis 
Igualada i Òdena. Per tant, la 
prolongació de la Ronda del 
Rec tindrà una connexió amb 
Vilanova del Camí (Estudi de 
trànsit realitzat per La 
Mancomunitat i Diba l’any 
2012). Aquesta nova 
infraestructura permetrà millorar 
la redistribució del trànsit pels 
diferents accessos que 
connecten Igualada per la 
vessant oest, reduint els nivells 
de servei de la rotonda de la Masia així com de la C-244 i N-IIa. 

Es proposen les següents actuacions:  

 Ampliació de la rotonda (Ronda del Rec- Av. Vilanova) mantenint el centre original i 
desplaçant les voreres cap a l’exterior fins aconseguir el diàmetre requerit.  

 Vial bidireccional projectat entre la rotonda prevista sobre la infraestructura de ferrocarril 
Igualada i la darrera rotonda de la Ronda del Rec d’Igualada. Partint de la rotonda existent, el 
vial continua mantenint la direcció de la Ronda, encarant perpendicularment la riera d’Òdena. 
Inicialment, circula en terraplè, fins arribar a la pròpia llera on cal projectar un viaducte de 80 
metres aproximadament, i que finalitza a la rotonda d’entroncament entre els carrers Cardenal 
Cisneros i Santiago Rusiñol, a l’alçada de la via del ferrocarril. 

. 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Prolongació Ronda del Rec en sentit Vilanova 347.958,70€ (associat únicament al tram de la 
prolongació de la Ronda del Rec) 

5. Documentació gràfica de referència 

Pl. n 4 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Llarga Alta Ajuntament d’Igualada 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntament Igualada i Vilanova del Camí 

Mancomunitat 

Diputació de Barcelona 

 

5.3      Saturació de la xarxa viària 

5.4      Xarxa primària o bàsica  
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P4.9 Nova variant de la C-37 al seu pas pel nucli antic de Santa Margarida 

1. Àmbit d’actuació 

Mobilitat en vehicle privat 

2. Objectius 

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) 

7. Garantir una distribució de mercaderies àgil i ordenada 

9. Garantir una bona accessibilitat millorant els itineraris (interiors i exteriors) 

3. Descripció de l’actuació 

A dia d’avui la C-37 passa per l’interior del nucli antic de Santa Margarida. Aquesta via té un ampla 
entre façanes bastant reduït fet que provoca problemes de seguretat quan hi passen els vehicles 
pesants. 

Amb l’objectiu de pacificar l’interior del nucli urbà es proposa la construcció de la nova variant que ja 
està recollida al POUM. 

Amb aquesta nova via els vehicles de gran tonatge no hauran de passar per l’interior del nucli. 

.  

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Nucli antic A determinar 

5. Documentació gràfica de referència 

Pl. n 4 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Llarga Alta Ajuntament de Santa Margarida  

Generalitat de Catalunya 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Generalitat de Catalunya 

 

5.3      Saturació de la xarxa viària 

5.4      Xarxa primària o bàsica  
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4.5. Aparcament 

P5.1 Nou sistema de control de les zones de càrrega i descàrrega a través d’aplicació mòbil 

1. Àmbit d’actuació 

Aparcament 

2. Objectius 

7. Garantir una distribució de mercaderies àgil i ordenada 

3. Descripció de l’actuació 

Donat que els vehicles de distribució urbana de mercaderies són els principals causants de les 
emissions contaminants, es proposa que la Mancomunitat de la Conca d’Òdena desenvolupi una 
aplicació per a la gestió de les zones de càrrega i descàrrega en l'àmbit metropolità, amb l’objectiu 
d’unificar el model de distribució urbana de mercaderies (DUM) als municipis de la conca. Fins ara 
depèn exclusivament de la regulació municipal i varia en molts casos d'un municipi a un altre. 

Actualment hi ha una normativa força dispersa i una manca d'uniformitat en els horaris i criteris 
d'accés per a la distribució de mercaderies als diferents municipis. Per aquests motius, es proposa 
uniformitzar la normativa de les zones habilitades per fer càrrega i descàrrega i llavors crear 
l’aplicació.  

Es considera que la visió supramunicipal de la mancomunitat i el fet que la major part dels 
distribuïdors realitzen serveis a diferents municipis de la Conca d’Òdena poden ser factors clau en 
l’èxit de la proposta. 

Es proposa introduir el sistema de regulació i control de places de càrrega i descàrrega a través del 
telèfon mòbil.  

En aquest sentit, es proposa integrar-se al sistema Parkunload que recentment s’ha instalꞏlat amb 
èxit a Vic.  

Exemple de senyal de zona C/D a Vic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els avantatges són: 

-Augmentar la rotació i per tant, la disponibilitat de places pels usuaris. 

-Reduir la indisciplina d’estacionament. 

-Optimitzar l’ús compartit de l’espai públic. 

-Definir permisos, temps màxim i estacionaments variables per a cada zona en base a criteris 
d’ubicació, temporals o mediambientals. 

-Definir permisos i temps màxim segons característiques d’usos i vehicles. 

-Enregistrar i controlar el manera àgil, fàcil i segura la durada dels estacionaments i l’ocupació 
aproximada de les places d’estacionament. 

-Analitzar estadísticament l’oferta i la demanda de places. 

Prèviament al desenvolupament de l’aplicació es considera necessari un estudi que permeti 
analitzar a fons: 

-Les normatives municipals per trobar criteris comuns als municipis. 

-Horaris i infraestructura existent 

-Previsió de la nova senyalització, vigilància, etc. 

Per fer-ho realitat, caldrà redactar unes directrius/ordenances a nivell de mancomunitat, que 
s'hauran de recollir individualment en les ordenances municipals de cada ajuntament. 

L’aplicació ha de permetre en el futur facilitar a les empreses l'operativa de càrrega i descàrrega a 
tot el conjunt de municipis de la Conca d’Òdena de manera homogènia. Aquesta app, que també 
permetrà avançar en l'homogeneïtzació i regulació i que aglutinarà tota la informació de servei, 
contribuirà a la millora de la informació disponible i a assolir una gestió més eficient del sistema.  

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Conca d’Òdena Estudi previ d’anàlisi de les normatives, 
infraestructura existent, prevista, etc: 10.000€ 

5. Documentació gràfica de referència 

 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta Alta Mancomunitat  

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntaments 

Diputació de Barcelona 

Mancomunitat de la Conca Igualada 

7.2      Espai viari DUM 

7.3      Zones de C/D 
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P5.2 Homogeneïtzació de les places d’aparcament regulades a la calçada 

1. Àmbit d’actuació 

Aparcament 

2. Objectius 

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

3. Descripció de l’actuació 

Al conjunt dels municipis de la Mancomunitat s’ha detectat una gran varietat de tipus de regulació i 
una gran heterogeneïtat en les nomenclatures per a un mateix tipus de regulació. Per aquest motiu 
es proposa homogeneïtzar conceptes i nomenclatures per als diversos sistemes de regulació: zona 
blava, verda, taronja,... de manera que l’usuari disposi d’una pauta comú d’ús per a tots els 
municipis.  

Cada tipus de zona ha de respondre a un objectiu concret i ha de ser representada amb un color 
determinat. No existeix una gama de colors definida per a determinar cadascun dels tipus de zona 
regulada que actualment existeixen. Es planteja a continuació una proposta que es realitza amb 
l’objectiu d’homogeneïtzar i fer més comprensible el tipus de regulació entre els diferents municipis 
basada en els colors més emprats pels municipis: 

Zona Blava 

Objectiu: fomentar la rotació de vehicles en àrees amb una important activitat comercial, zones de 
serveis amb sector terciari, hospitals,... En aquestes zones hi poden estacionar tots els vehicles, 
amb el comprovant horari corresponent emès pel parquímetre o per les aplicacions de pagament per 
mòbil, durant el temps màxim que indiqui el senyal. Per incentivar la rotació dels vehicles 
estacionats a la zona blava es poden aplicar tarifes econòmiques de curta estada. 

Si a les zones que es volen regular existeix una oferta alternativa d’aparcaments públics, la tarifa de 
la zona regulada en calçada hauria de ser lleugerament més cara per afavorir l’ús dels aparcaments 
soterrats i disminuir la pressió sobre l’estacionament en superfície. 

Zona Taronja 

L’objectiu és el mateix que per a la zona blava, afavorir la rotació de vehicles de manera que es 
controla la duració màxima d’aparcament mitjançant disc horari. El temps màxim es situa entre 1 i 2 
hores tot i que a Vilanova del Camí existeixen places sense límit horari. Habitualment s’aplica quan 
les places a regular són poques i el control es pot realitzar amb recursos propis dels Ajuntaments. 
Igualada disposa d’una quarantena de places taronja regulades amb un temps màxim 
d’estacionament de 1 hora. 

Zona blanca  

Es tracta d’aparcaments perimetrals al centre. El concepte té l’origen a Igualada i el seu objectiu és 
promoure l’aparcament de llarga estada que permet el desplaçament a peu als principals centres 
d’atracció del municipi i permet reduir els efectes negatius  

que comporta la circulació de vehicles cercant places d’aparcament lliures en calçada. En alguns 
casos poden donar serveis a equipaments com jutjats o hospitals. 

Els aparcaments perimetrals han de tenir una bona accessibilitat des de les principals vies d’accés 
als municipis i una bona senyalització.  

Zona Vermella 

Tot i no existir a la Conca d’Òdena, aquest concepte es relaciona amb la regulació de 
l’estacionament en calçada de llarga durada en zones amb poca càrrega residencial amb 
aparcament lliure i zones amb activitat generadora de mobilitat no residencial. Aquest concepte el 
trobaríem en les zones més demandades dels polígons industrials i pot servir per ordenar 
l’aparcament en calçada en aquests espais. 

Zona de càrrega i descàrrega 

Les zones de càrrega i descàrrega es pintaran de color groc a la calçada i disposaran d’una 
senyalització homogènia amb criteris comuns respecte a la informació de la senyal, tot i que l’horari 
de regulació s’adaptarà en funció de les necessitats. La proposta anterior determinarà els conceptes 
a introduir a la senyal. 

 

 

4. Zona d’actuació 8. Cost (€) 

Tots els municipis  

5. Documentació gràfica de referència 

 

6. Fase 7. Prioritat 9. Responsable 

Curta Mitjana Mancomunitat de la Conca d’Òdena 

10. Possibles fonts de finançament 11. Indicador d’avaluació de la proposta 

Ajuntaments 

 

6.1      Aparcament regulat en via pública 
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