ÍNDEX DE CONTINGUTS
1. MARC NORMATIU ................................................................................................... 2
2. ANTECEDENTS, OBJECTIUS I PARMÀTRES DE LA MODIFICACIÓ DE PLA ....... 3
3. ESTIMACIÓ DE L’INCREMENT DE LA DEMANDA DE MOBILITAT GENERADA ... 6
4. MOBILITAT A PEU I BICICLETA .............................................................................. 7
4.1. Característiques de la xarxa de vianants i ciclable .............................................. 7
4.2. Incidència de la mobilitat generada en la xarxa de vianants i ciclable ............... 10
5. DEMANDA I OFERTA DE TRANSPORT PÚBLIC .................................................. 12
5.1. Característiques de l’oferta de transport públic ................................................. 12
5.2. Incidència de la mobilitat generada en el transport públic ................................. 17
6. DEMANDA I OFERTA DE MOBILITAT EN VEHICLE PRIVAT ............................... 19
6.1. Característiques de la xarxa viaria .................................................................... 19
6.2. Incidència de la mobilitat generada en la xarxa viària ....................................... 21
6.3. Estimació de la demanda d’aparcament ........................................................... 23
7. MESURES CORRECTORES ................................................................................. 26
8. MOBILITAT I GÈNERE ........................................................................................... 27
9. FINANÇAMENT DE LES CÀRRREGUES DERIVADES DE LA MOBILITAT
GENERADA ............................................................................................................... 27

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ
MPG 107 DE REGENERACIÓ URBANA DE L’ENTORN DEL CARRER BIADA I CARRER GOYA. (GTM 2020 / 4191)
Servei d'Urbanisme i Patrimoni. Octubre de 2021

1

1. MARC NORMATIU

El decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la
mobilitat generada, determina els instruments i projectes que ha d’incorporar el
corresponent estudi d’avaluació de mobilitat generada (EAMG).
En aquest sentit, l’article 3, del decret 344/2006 estableix l’obligació d’incloure l’EAMG,
com a document independent en els instruments d’ordenació urbanística que suposin
la implantació de nous usos residencials per a municipis de mes de 5.000 habitants,
com és aquest cas.
El mateix decret estableix les directrius per a la seva elaboració, el seu contingut, la
seva tramitació, així com les obligacions de finançament de les persones promotores
de les actuacions generadores de la nova mobilitat.
D’acord a això, s’estableix que l’EAMG ha d’avaluar l’increment potencial de
desplaçaments provat per una nova implantació d’activitats i la capacitat d’absorció
dels serveis viaris i dels sistemes de transport, incloent els sistemes de transport de
baix o nul impacte, com els desplaçaments a peu o en bicicleta. Valora també la
viabilitat de les mesures proposades per a gestionar de manera sostenible la nova
mobilitat. Finalment l’EAMG ha de permetre definir mesures i actuacions per a
assegurar que l’àmbit d’estudi segueixi unes pautes de mobilitat que prioritzin l’ús de
mitjans de transport sostenible, acomplint així el canvi de model de mobilitat promogut
per la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.
Mitjançant el present document es dona compliment a les determinacions citades. El
present EAMG és coherent amb les determinacions del Pla de Mobilitat Urbana
Sostenible de 2019 (en endavant PMUS 2019) així com amb la resta de projectes i
plans sectorials i municipals que estableixen determinacions en aquest àmbit, com el
Pla Anella Ciclista de Mataró.
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2. ANTECEDENTS, OBJECTIUS I PARMÀTRES DE LA MODIFICACIÓ DE PLA

La modificació de planejament present afecta l'àmbit anomenat "entorns del carrer
Miquel Biada", que afecta principalment les illes situades entre els carrers Miquel
Biada, c. Tetuan, c. Pintor Velàzquez i la Ronda General Prim.
La modificació té com a objectiu principal la transformació d’un àmbit històricament
dedicat a l'activitat industrial, per a integrar-lo al teixit urbà del seu entorn mitjançant la
generació de nou sòl d’espais verds i equipaments i la substitució de l’ús industrial per
a l’ús residencial i usos terciaris en planta baixa.
Fruit del procés desindustrialització i de la seva posició central en la trama urbana,
l’àmbit ha estat objecte de planificació des de la primera dècada de l'any 2000.
Així doncs, aquest ha estat objecte de dues modificacions de pla general, la MPG-60
aprovada definitivament el juliol de 2012 i la MPG-83 aprovada definitivament el gener
de 2015. L’any 2019, la sentència nº 675/2019 de 5 de juliol dictada pel TSJC declara
la nul·litat de ple dret de la MPG-83. Això suposa tornar a la regulació immediatament
anterior, la MPG-60. Tot i així, fruit de la sentència, la MPG-60 conté un vici de nul·litat
que fa necessari iniciar un nou tràmit de modificació de PG.
D’acord a això, els paràmetres urbanístics del nou polígon d’actuació urbanística
definit mitjançant la present MPG-107 són els següents:
Quadre de superfícies
Superfície de sòl
Sistemes
V
E
C
Zones
3b37-3b37hpo

17.026 m2
7.617 m2
3.561 m2
1.254 m2
2.802 m2

100%
45%
21%
7%
16%

Edificació amb volumetria específica

9.409 m2

55%

Edificació amb volumetria específica
Residencial
Usos compatibles

25.601 m2st
19.201 m2st
6.400 m2st

100%
75%
25%

Parcs i jardins urbans
Equipaments comunitaris
Viari

Sostre
3b37-3b37hpp

Superfície que genera aprofitament urbanístic
(exclou superfície de domini públic)
Índex d'edificabilitat del sector

14.223 m2
1,80 m2st/m2
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La present modificació presenta uns paràmetres molt similars a les anteriors
modificacions MPG-60 i MPG-83. D’acord a això, el present estudi actualitza i ajusta
l’anterior EAMG realitzat per l’enginyer de camins C. i P. Joan Miró Farrerons per a la
tramitació de l’anterior modificació de l’àmbit, MPG-83 “Entorns del carrer Biada”,
informat favorablement per l’Agència del Transport Metropolità el 27 de juny de 2014.
Modificacions de l’EAMG arran de l’informe de l’Àrea del Transport Metropolità el
novembre de 2020
La present MPG-107 fou objecte d’una primera aprovació inicial el 5 de novembre de
2020 pel que se sol·licità informe a l’Àrea del Transport Metropolità (ATM). L’informe
emès per ATM, entrat per registre a l’Ajuntament el 4 de desembre de 2020, fou
desfavorable i s’indicaven els aspectes mínims a incloure de cara a obtenir el
corresponent informe favorable.
El present estudi d’avaluació de mobilitat generada s’adapta a les modificacions
requerides que s’incorporen al document d’acord a allò indicat a la taula següent.
Assenyalar abans, que respecte el document informat s’ha incorporat els punts 4.
Mobilitat a peu i bicicleta i els punts 7. Mesures correctores, 8. Mobilitat i gènere i 9.
Finançament de les càrregues derivades de la mobilitat generada.
Aspectes a incloure, imprescindibles per a l’informe favorable

Apartat on s’incorpora la
modificació



Cal caracteritzar la xarxa viària (tipologia de vies, carrils),

6. Demanda i oferta de

els itineraris d’accés i sortida del sector, així com l’oferta
d’aparcament actual (localització places, tipologia, oferta

mobilitat en vehicle privat

de places, ocupació).




És necessari incorporar l’oferta de servei interurbà i
l’anàlisi de les parades d’autobús.

5. Demanda i oferta de

Cal analitzar les principals característiques dels itineraris

4. Mobilitat a peu i

per a vianants (amplada i estat de les voreres, passos
per a vianants, etc.) del recorregut fins a les parades de

bicicleta

transport públic

transport públic més properes.


És necessari incloure la descripció de l’oferta actual i les

4. Mobilitat a peu i

infraestructures de la xarxa ciclable.

bicicleta
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Cal preveure la reserva de punts de recàrrega per a
vehicles elèctrics i places per a PMR. Alhora cal justificar

6. Demanda i oferta de
mobilitat en vehicle privat

la reserva de places per a turismes per a usos comercials
(Decret no preveu reserva de places per aquest ús).


Cal incloure mesures per a la millora i el foment dels
desplaçaments en transport públic i modes no motoritzats

7. Mesures correctores

(difusió de la informació a equipaments i zones
comercials, facilitar la mobilitat sostenible pels
treballadors/es dels equipaments,...)


És necessari incloure una previsió del finançament de les
càrregues derivades de la mobilitat generada.

9. Finançament de les
càrregues derivades de la
mobilitat generada.

Així mateix, es té en compte la recomanació d’incorporar una anàlisi de gènere en
termes de mobilitat, que es desenvolupa a l’apartat 8. Mobilitat i gènere.
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3. ESTIMACIÓ DE L’INCREMENT DE LA DEMANDA DE MOBILITAT GENERADA

Per obtenir l’increment del nombre de viatges derivat de la transformació plantejada
apliquem els ratis de mobilitat definits a l’annex 1 del decret 344/2006 als paràmetres
urbanístics de la modificació del planejament.
Aquests nous viatges es reparteixen d’acord a les determinacions del PMUS 2019
segons la distribució modal següent: el 49,7% dels desplaçaments es realitzarien a
peu o en bicicleta, el 40,1% en vehicle privat i el 10,2% en transport públic.
Especificar que, a efectes d’aquest càlcul, es considera que els desplaçaments a la
superfície destinada a sistema de parcs i jardins urbans es realitzen completament a
peu o en bicicleta. Per aquest motiu els percentatges s’apliquen sobre el total de nous
viatges un cop restats els viatges associats a la nova superfície de parcs i jardins
(5.807 v/dia – 178 v/dia= 5.629v/dia). D’altra banda, a efectes del present estudi de
mobilitat els altres usos admesos que no són ús residencial, es computen com a ús
comercial al ser aquest l’ús més probable a la vegada que el què estableix uns
estàndards més elevats pel que fa a nombre de viatges segons superfície (v/m2st).
Increment del nombre de viatges previst
Ús
Sistema de parcs i jardins urbans

Sòl / sostre
3.561 m2

Ràtio
5v/100m2s

Viatges/dia
178 v/dia

Equipaments nous

2.545 m2st

20v/100m2st

509 v/dia

19.201 m2st

10v/100m2st

1.920 v/dia

6.400 m2st

50v/100m2st

3.200 v/dia

Total generat

5.807 v/dia

Residencial
Comercial

Total generat sense comptar Sistema de parcs i jardins urbans

5.629 v/dia

Vehicle privat (40,1% de 5.612 v/dia)

2.257 v/dia

Peu-bici (49,7% de 5.612 v/dia + 178 v/dia)

2.976 v/dia

Transport públic (10,2% de 5.612 v/dia)

574 v/dia

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ
MPG 107 DE REGENERACIÓ URBANA DE L’ENTORN DEL CARRER BIADA I CARRER GOYA. (GTM 2020 / 4191)
Servei d'Urbanisme i Patrimoni. Octubre de 2021

6

4. MOBILITAT A PEU I BICICLETA

4.1. Característiques de la xarxa de vianants i ciclable
Els nous viatges a peu –sobretot- i en bicicleta generats a l’àmbit d’actuació, no han de
suposar cap problema de saturació en la xarxa viària del sector, sobretot tenint en
compte la priorització que es farà dels modes dels modes de transport a peu i bicicleta
al c. Goya i c. Miquel Biada, i les millores que es preveu dur a terme a l’espai públic en
el marc del projecte d’urbanització.
4.1.1 Connexió a peu i bicicleta amb el conjunt del teixit urbà
Cal destacar en aquest apartat, el fet que l’àmbit de plantejament està integrat per
quatre carrers que, tots ells, consten com a part de la xarxa d’itineraris de vianants en
el PMUS 2019. La Ronda General Prim, el c. Miquel Biada, el c. Tetuan i el c. Goya.
Es tracta d’eixos que tenen un paper de connector a peu o bicicleta a escala municipal
i que, per tant, passen per diferents barris i fan d’enllaç entre diversos punts
generadors d’activitat, com són equipaments, zones verdes, o zones d’interès cultural
o econòmic.
Destaquen, pel seu paper estructurant i de connector, d’una banda, la Ronda General
Prim que connecta, de mar a muntanya, el front marítim i el port amb el centre
comercial Mataró Park i l’Hospital Comarcal passant pel Nou Parc Central. D’altra
banda, el c. Miquel Biada que connecta l’extrem oest del teixit urbà, amb el centre
històric de la ciutat. En ambdós casos, el PMUS 2019 així com el pla Anella Ciclista,
preveu la implantació de nous carrils bici en tota la longitud dels dos eixos. D’acord a
això, la mobilitat a peu i en bicicleta “des de” i “cap a” l’àmbit a la resta del municipi
queda molt ben resolta a través d’aquestes vies estructurants.
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Xarxa d’itineraris de vianants. Font: PMUS 2019

4.1.2 Ample de voreres i pendents dels carrers del sector
Si apropem l’escala d’anàlisi observem com, en sentit mar-muntanya, d’una banda, les
voreres actuals de la Ronda General Prim son de 4 metres, mentre que el pendent se
situa entre el 3 i el 6%.
D’altra banda, al carrer Tetuan, les voreres actuals presenten una amplada de 1,8m
metres i el pendent se situa entre el 4,0 i el 6,0%.
En sentit paral·lel a mar el pendent dels carrers Miquel Biada i Goya no superen el 2
%. Al c. Miquel Biada trobem una vorera de 4m al costat muntanya i de 1,8m al costat
mar. El carrer Goya presenta una vorera de 1,8m a ambdós costats.
4.1.3 Itineraris de vianants fins les parades de transport públic més properes
Pel que fa a les característiques dels itineraris de vianants del recorregut fins les
parades de transport públic més properes podem observar, tal i com es detallarà més
endavant, que la majoria de parades es concentren al c. Miquel Biada, Ronda General
Prim, a la Plaça de les Tereses i a la Plaça de Granollers.
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Els recorreguts estan degudament habilitats amb els corresponents passos de zebra,
tots ells rebaixats. Les voreres al llarg de la Ronda General Prim entre el c. Hernan
Cortés i la Plaça Granollers presenten un ample de 4m i un correcte estat de
conservació. Al c. Miquel Biada, entre la Ronda President Macià i la Plaça de les
Tereses hi ha diversitat d’ample de voreres si bé l’espai de la parada d’autobús
presenta un ample de 4m per a fer possible l’espera i eventual acumulació de
persones. Els carrers Goya i Tetuan, on no hi ha parades de transport públic,
presenten unes voreres estretes de l’entorn de 1,8m.

Anàlisi dels recorreguts de vianants a les paràdes de transport públic

4.1.4 Oferta actual i infraestructures de la xarxa ciclable
Pel que fa a l’oferta actual i les infraestructures de la xarxa ciclable, l’esquema adjunt
ens mostra, en blau, la xarxa ciclista actual, en vermell, la xarxa en execució amb el
suport dels fons FEDER, i en verd, la xarxa que es preveu desenvolupar en un futur.
Així doncs, si bé la xarxa ciclable al municipi és encara poc extensa i discontinua, les
previsions de desenvolupament en el marc del fons FEDER dotarien a l’àmbit d’una
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adequada connexió amb la resta de la ciutat “entre rondes” a través del c. Miquel
Biada i la Ronda General Prim.

Imatge del Pla Anella Ciclista de Mataró. Font: Ajuntament de Mataró

4.2. Incidència de la mobilitat generada en la xarxa de vianants i ciclable
El planejament planteja un canvi de prioritat afavorint els modes de transport a peu i
bicicleta al c. Miquel Biada i al c. Goya, i la corresponent reurbanització d’aquest
carrers.
Concretament es preveu l’urbanització amb calçada única del carrer Goya, un tram del
carrer Tetuan, i el carrer Miquel Biada generant un espai continu amb la plaça de
Dolors Monserdà i la nova plaça en la cantonada amb els carrers Tetuan, Miquel Biada
i Sant Benet. La urbanització incorporarà mobiliari urbà, aparcaments de bicicleta i
suposarà la naturalització de l’espai, amb parterres verds i arbrat.
Es millora notablement, per tant, la mobilitat a peu als carrers Goya i Miquel Biada i
s’augmenta la capacitat per a donar cabuda a l’augment de desplaçaments a peu que
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es poden donar, especialment al llarg del carrer Miquel Biada, que avui ja concentra
una intensitat major de desplaçaments tal i com mostra el diagrama adjunt.

Intensitat de vianants (IMD). Font: PMUS 2019

Amb tot, es pot concloure que les condicions per a la mobilitat a peu i en bicicleta,
considerant l’estat actual i les actuacions d’urbanització previstes, són correctes per a
assumir la nova demanda de l’àmbit.
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5. DEMANDA I OFERTA DE TRANSPORT PÚBLIC

5.1. Característiques de l’oferta de transport públic
5.1.2 Oferta de la xarxa de bus urbà
La posició central de l’àmbit fa que gaudeixi d’un molt bon servei de la xarxa de bus
urbà de Mataró, amb diferents parades de sis de les vuit línies a uns 5 minuts a peu i
menys de 500m de l’àmbit al llarg de la Ronda General Prim, el c. Miquel Biada, la Pl.
Granollers i la Plaça de les Tereses.
Destaquen per la seva proximitat les línies L4, L5, i L7.
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La L7 Plaça de les Tereses-Cerdanyola, amb parada al carrer Miquel Biada cantonada
amb Ronda General Prim:


Disposa d’un autobús en servei:



42 expedicions/dia feiner



Freqüència de pas entre els 21 a 24 minuts



Càrrega màxima de fins a 940 viatges/dia feiner.



L’any 2019 la càrrega per bus fou de 218.252 viatgers, molt per sota de la
demanda aconsellable de mes de 300.000 viatgers/any.

Es una línia en servei des de l’any 2009 i garanteix un bon accés al sector tant en
sentit oest est com a l’invers amb la parada de la plaça de Granollers.
La L5 Rodalies-Hospital de Mataró, amb parada a la Ronda de la República passat el
carrer Miquel Biada sentit mar:


Disposa de tres autobusos fixes en dia feiner



67 expedicions/dia feiner



Freqüència de 15 a 17 minuts en hora punta i 20 minuts en hora vall



Càrrega màxima de fins a 3.400 viatges/dia feiner. Normalment supera els
1.100 viatgers autobús/dia.



L’any 2019 transportà 954.344 viatgers amb un increment del 3,22% respecte
l’any 2018, i una càrrega anual de 318.115 viatgers/bus, que la fa la mes
competitiva de la xarxa.

El recorregut directe de baixada des de l’Hospital fins l’estació de Renfe d’aquesta L5
es veu lleugerament descompensat en sentit invers, de pujada des de l’estació fins
l’Hospital, amb la parada d’accés més propera a 500 metres a la plaça de les Tereses,
a 300 metres al carrer Isern i a 300 metres a la plaça de Granollers.
La L4 Cirera-Molins, amb parada immediata al sector en el carrer Miquel Biada
cantonada Ronda General Prim:


Disposa de dos autobusos



29 expedicions en dia feiner



Freqüència de pas de 32 minuts



Càrrega màxima de fins a 930 viatgers/dia feiner. No arriba però als 500
viatgers autobús /dia.
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L’any 2019 la càrrega per bus en servei de fou de 104.657 viatgers, molt per
sota de la demanda aconsellable de mes de 300.000 viatgers/any.

La L4 compensa el defecte d’asimetria d’accessibilitat de la L5 en el sentit pujada.
Informació de les línies d'autobus L4, L5 i L7

Feiner

Dissabte

Festiu

Passatge Aug
2019
2018/19

Nº busos

Valor
Passatge màxim
any/bus
v/mes
2019

Expedicions/sentit

27

0

0

209.315

5,23%

2

104.657

21.150

Freqüència

32

-

-

Expedicions/sentit

66

50

25

954.344

3,22%

3

318.115

Freqüència

15-17'

15-21'

21-41'

Expedicions/sentit

37

36

0

218.252

12.10%

1

218.252

Freqüència

21-24'

23'

-

v/dia

nº exp
totals/dia

25

2

846

54

16

89.822

3593

132

27

23.422

937

74

13

L4

v/exp/dia

L5

L7

Xarxa de bus urbà 2020. Font: Ajuntament de Mataró

5.1.3 Oferta de la xarxa de bus interurbà
La proximitat a les parades de transport públic interurbà per carretera, és un dels
aspectes que atorga centralitat a l’àrea en transforació. Concretament a la cantonada
entre la Ronda General Prim, a tocar de l’àmbit, hi estacionen les línies de l’empresa
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Sagalés L-550/L-551/L-554, L-553, i l’empresa Casas C-20, C-10 i e11.1 en els dos
sentits de circulació. A menys de 500m, a la plaça de les Tereses i la Pl. Granollers,
trobem les parades de l’empresa Casas C-30, la C-5 i la línia nocturna LN-80.

Xarxa de bus urbà interurbà 2020. Font: Ajuntament de Mataró

Pel que fa a les línies de l’empresa Sagalés, L-550 Mataró –Granollers, L-551 Mataró
–Canyamàs, L-553/L554 Mataró – Argentona tenen una freqüència de pas de 60’.
Pel que fa a les línies de l’empresa Casas, la e11.1 Mataró - Barcelona per autopista
té una freqüència de pas de 30 minuts en feiners, el C10 Mataró - Barcelona per N II té
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una freqüència de 30 minuts en el sentit baixada, la C20 Mataró – Llavaneres – Sant
Vicenç de Montalt, cada 60 minuts.
5.1.4 Oferta de la xarxa ferroviaria
Actualment la única estació de ferrocarril a Mataró és la que correspon a la línia de
rodalies de RENFE C1 localitzada a uns 1.000 metres de l’actuació urbanística. La
freqüència mitjana de pas en dia feiner i en sentit Barcelona és de 10 minuts amb 107
expedicions al dia per sentit.

Imatge de l’estació de Mataró i l’accés des de l’Av. Maresme

El PITC (Pla de Infraestructures de Transport de Catalunya) preveu la construcció de
la nova línia Orbital ferroviària que ha de connectar Mataró amb Granollers. L’execució
de la variant ferroviària de la línia C1 del Maresme al seu pas per Mataró, ha d’acostar
la infraestructura al centre gravitacional de la ciutat, amb quatre estacions, tres per la
línia C1 a Rocafonda, Parc Central i Pla d’en Boet, i una nova per la línia Orbital al
parc de Cerdanyola a més de la terminal del Parc Central. El PDU de la Línia Orbital
Ferroviària, aprovat definitivament, preveu i regula la reserva de sòl per aquestes
implantacions de la línia i de les estacions.
Amb aquesta nova disposició d’estacions de ferrocarril, l’àmbit d’actuació urbanística
estaria a una distància de menys de 500 metres de la nova estació del Parc Central de
les dues línies, la C1 de la costa i la Orbital fins Granollers, Sabadell, Terrassa,...
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5.2. Incidència de la mobilitat generada en el transport públic
S’estima que els 574 viatges/dia en transport públic urbà i interurbà, un 50% (287
v/dia) seran interns i un 50% externs a Mataró (287 v/dia).
Els viatges interns es repartiran en les línies L4 en un 40% (115v/dia), L5 en un 40%
(115v/dia) i L7 en un 20% (57v/dia).
Dels viatges externs un 60% (172 v/dia) se suposa que accediran en tren i el 40% (115
v/dia) amb transport per carretera. El 80% dels viatges (138v/dia) que arriben a
l’estació, entenem que per desplaçar-se a/del àmbit, utilitzaran el servei Mataró Bus,
concretament, les línies L4 (69v/dia) i L5 (69v/dia).
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Així els nous v/dia feiner amb Mataró Bus amb les línies L4 i L5 serien, per cadascuna,
184 v/dia. Aquests valors representen una sobrecàrrega de 2 viatgeres i 1 viatgera
nova per trajecte. Per la seva banda, els nous v/dia feiner a la L7 serien de 57v/dia, el
que representa una sobrecàrrega de 1 viatgera nova per trajecte. En els tres casos es
tracta de valors perfectament assumibles sense necessitat d’incrementar l’oferta de
serveis, tenint en compte la càrrega actual.
Distribució dels viatges en transport públic
Nous viatges en transport públic
Viatges interns en Mataró Bus L4, L5 i L7 (50%)

574 v/dia
0,5

287 v/dia

L4 Cirera-Molins (40%)

0,4

115 v/dia

L5 Rodalies-Hospital de Mataró (40%)

0,4

115 v/dia

L7 Plaça de les Tereses-Cerdanyola (20%)

0,2

57 v/dia

Viatges externs en ferrocarril o carretera (50%)

0,5

287 v/dia

Viatges en tren (60%)

0,6

172 v/dia

Viatges estació-àmbit en Mataró Bus L4 (40%)

0,4

69 v/dia

Viatges estació-àmbit en Mataró Bus L5 (40%)

0,4

69 v/dia

0,4

115 v/dia

Viatges en transport interurbà per carretera (40%)
Total viatges nous L4 Mataró Bus

184 v/dia

Total viatges nous L5 Mataró Bus

184 v/dia

Total viatges nous L7 Mataró Bus

57 v/dia

Finalment, cal assenyalar, que la demanda actual de la xarxa Mataró Bus per part de
les dones és de l’ordre del 70% de les persones usuàries del servei. En aquest sentit
el servei dona resposta a les necessitats des d’una perspectiva de gènere, amb un
prolongat període d’horaris (des de minuts abans de les 6 h fins passades les 22 h);
homogeneïtat de freqüències de pas al llarg del dia per a totes les línies esmentades;
flota, parades i recorreguts adaptats; predomini de marquesines en les parades.
Es pot concloure doncs que la xarxa actual permet donar resposta a la nova demanda
de mobilitat en transport públic que es generi fruit de l’actuació urbanística.

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ
MPG 107 DE REGENERACIÓ URBANA DE L’ENTORN DEL CARRER BIADA I CARRER GOYA. (GTM 2020 / 4191)
Servei d'Urbanisme i Patrimoni. Octubre de 2021

18

6. DEMANDA I OFERTA DE MOBILITAT EN VEHICLE PRIVAT

6.1. Característiques de la xarxa viaria
6.1.2 La xarxa viària
L’àmbit de transformació inclou les vies següents: la Ronda General Prim, el c. Miquel
Biada, el c. Goya i el c. Tetuan.
La Ronda General Prim que té consideració de xarxa bàsica primària, en la jerarquia
viària definida pel Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de 2019. És una via principal
d’accés al sector i està conformada per dos carrils de circulació per sentit.
Per la seva banda, el c. Miquel Biada, és l’altra via principal d’accés al sector. D’una
banda, té consideració de xarxa bàsica primària en el tram entre la rotonda de l’Alcalde
Serra i Xifra i la Ronda General Prim i consta de dos carrils de circulació en sentit est.
D’altra banda, té consideració de xarxa bàsica secundària des de la Ronda de la
República fins el carrer de Sant Benet amb un carril de circulació en el mateix sentit
est.

Jerarquia viaria Font: PMUS 2019
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Per la seva banda, els carrers Goya i Tetuan, formen part de la xarxa de carrers Zona
30. El c. Goya té un carril de circulació sentit riera oest i el c. Tetuan té un carril de
circulació sentit mar.

Nombre de carrils de la xarxa viària actual. Font: PMUS 2019

6.1.3 Oferta d’estacionament
Respecte l’estacionament de turismes l’àrea compta amb nombroses places
d’aparcament lliure en superfície, disposades als cordons d’estacionament de la
calçada al c. Miquel Biada, al c. Goya i al c. Tetuan. Així mateix, cal destacar
l’aparcament provisional a la cantonada entre c. Miquel Biada i c. Tetuan.
Concretament al c. Miquel Biada trobem a l’entorn de 32 places d’aparcament lliure de
cotxe dues de les quals destinades a persones amb discapacitat i 9 places de moto,
amés de 64 places lliures al solar habilitat d’aparcament provisional. Al c. Tetuan
trobem al voltant de 21 places de zona blava al carrer, i al c. Goya trobem 46 places.
En total, prop de 100 places de cotxe al carrer, sense comptar les de l’aparcament
provisional. L’ocupació de les places té un nivell mig, degut de l’absència d’activitat de
les edificacions de l’àmbit i la manca d’activitat a l’illa de Fàbregas i de Caralt, i és fruit,
principalment, dels usos residencials de l’entorn.
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Distribució de les places d’aparcament al polígon d’actuació

6.2. Incidència de la mobilitat generada en la xarxa viària
La transformació del sector suposarà un increment de viatges per dia amb vehicle
privat de 2.257 v/dia. Considerant una ocupació mitjana de 1,3 persones per vehicle
s’estima l’aparició de 1.736 vehicles al dia. Això suposarà unes entrades i sortides de
l’àrea de 868 vh/dia.
Les entrades es concentraran en un 90% a parts iguals pels dos eixos principals
d’accés (391 vh/dia per eix): la Ronda Prim d’entrada des de la part nord de la ciutat; el
carrer de Miquel Biada d’entrada des de ponent; i la Ronda de la República des del
sud. El c. Tetuan absorbirà només una petita part de les entrades (43 vh/dia).
Les sortides en canvi es produiran principalment, en sentit nord per la Ronda Prim i en
sentit sud, principalment per la Ronda de la República, amb 391vh/dia per sentit. Una
petita part de les sortides en sentit sud es faran pel carrer Iluro, amb uns 43vh/dia
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Distribució de la nova circulació en vehicle privat
Nous viatges en vehicle privat

2.257 v/dia

Nous vehicles privats (1,3v/vh)

1.736 vh/dia

Entrades o sortides a l'àrea

0,5

868 vh/dia

Entrades per Ronda de la República o c. Miquel Biada

0,45

391 vh/dia

Entrades per Tetuan

0,05

43 vh/dia

Sortides per Rda Prim o Rda. República

0,45

391 vh/dia

Sortides per c. Iluro

0,05

43 vh/dia

Aquestes sobrecàrregues suposen un increment insignificant de la demanda actual,
amb una saturació per sota del 50%, i estan previstes en l’assignació de trànsit
definida pel PMUS 2019, pel que hem de concloure que la xarxa viaria actual és
suficient per absorbir l’increment del trànsit de vehicles generat per l’actuació.

Assignació de transit en feiner, volums i saturació xarxa viària actual. Font: PMUS 2019
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Assignació de transit prevista i nivells des saturació. Font: PMUS 2019

6.3. Estimació de la demanda d’aparcament
6.3.1 Reserva de places
Les reserves d’aparcament de bicicletes i de vehicles són resultat d’allò previst a
l’annex 2 i 3 del decret 344/2006 de 19 de setembre, de regulació dels estudis
d’avaluació de la mobilitat generada, a l’article 6 per a la càrrega i descàrrega de
mercaderies, de les determinacions de l’article 142 del PG de Mataró, i de les
determinacions del Decret 378/2006 sobre equipaments comercials. D’acord a això,
s’obtenen els valors de la taula següent:
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Reserva obligatòria d'aparcament i càrrega i descàrrega
Ús
Sistema de parcs i
jardins urbans

Sòl / sostre

Bicicletes

Motos

3.561 m2

1ut/100m2s

36 ut

Equipaments nous

2.545 m2

1ut/100m2st

25 ut

Habitatge

19.201 m2st

2ut/100m2st

384 ut

Comercial

6.400 m2st

1ut/100m2st

64 ut

0,5ut/hab

509 ut

Cotxes

111 ut

1ut/hab

CiD

221 ut

2 a 10/100m2st328 ut

1/1000m2st

549 ut

8 ut
8 ut

A efectes del càlcul de dotació d’aparcament vinculat a la superfície comercial, d’acord
a allò previst a l’article 12 del decret 378/2006, s’estima la implantació d’un
supermercat gran (rati 10pl/100mst) i s’aplica, per a la resta de sostre, el rati mínim de
2pl/100m2st.
Els aparcaments per bicicletes, cotxes i motos ressenyats en la taula, hauran d’estar
localitzats a l’interior dels edificis.
Les reserves per a càrrega i descàrrega (art 6 del decret 344/2006) ressenyades a la
taula es localitzaran en la via pública d’acord a allò definit al corresponent projecte
d’urbanització.
Així mateix, d’acord a allò establert a l’article 6.1 els locals comercials disposaran
d’una reserva mínima del 10% del sostre per ús de magatzem de la pròpia activitat, i
d’acord a l’article 6.2 en el cas que superin els 1.300 m2 de superfície de venda han
de disposar d’un moll o d’un espai mínim de 3 x 8 metres per a càrrega integrat a la
instal·lació o situat a terrenys edificables del mateix solar. S’haurà de disposar d’un
espai igual addicional si la superfície supera els 6.300 m2. Aquesta reserva d’espai
podrà estar situada a la planta soterrani.
6.3.2 Punts de recàrrega de vehicles elèctrics
D’acord a allò establert pel Reial Decret 1053/2014 cal preveure unes infraestructures
mínimes de recàrrega de vehicles elèctrics. Concretament, a la disposició addicional
primera s’estableixen les dotacions mínimes de l’estructura per a la recarrega del
vehicle elèctric en edificis o estacionaments de nova construcció i en vies públiques.
Així doncs, s’estarà a les següents determinacions.
1. En edificios o estacionamientos de nueva construcción deberá incluirse la
instalación eléctrica específica para la recarga de los vehículos eléctricos,
ejecutada de acuerdo con lo establecido en la referida (ITC) BT-52,
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«Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de
vehículos eléctricos», que se aprueba mediante este real decreto, con las
siguientes dotaciones mínimas:
a) En aparcamientos o estacionamientos colectivos en edificios de
régimen de propiedad horizontal, se deberá ejecutar una conducción
principal por zonas comunitarias (mediante, tubos, canales, bandejas,
etc.), de modo que se posibilite la realización de derivaciones hasta las
estaciones de recarga ubicada en las plazas de aparcamiento, tal y
como se describe en el apartado 3.2 de la (ITC) BT-52
En aquest sentit, la Instrucció Tècnica Complementària (ITC) BT-52. Instalaciones con
fines especiales. Infraestructura para a la recarga de vehículos eléctricos estableix, a
l’apartat 3.2:
a) Instalación de sistemas de conducción de cables desde la
centralización de contadores y por las vías principales del aparcamiento
o estacionamiento con objeto de poder alimentar posteriormente las
estaciones de recarga que se puedan ubicar en las plazas individuales
del aparcamiento o estacionamiento, mediante derivaciones del sistema
de conducción de cables de longitud inferior a 20 m. Los sistemas de
conducción de cables se dimensionarán de forma que permitan la
alimentación de al menos el 15% de las plazas mediante cualquiera de
los esquemas posibles de instalación.
Així mateix la disposició addicional primera estableix:
2. En la vía pública, deberán efectuarse las instalaciones necesarias para dar
suministro a las estaciones de recarga ubicadas en las plazas destinadas a
vehículos eléctricos que estén previstas en el Planes de Movilidad Sostenible
supramunicipales o municipales.
Per la seva banda, el PMUS estableix, en el marc de les actuacions ambientals, la
introducció de mesures a favor de l’extensió del vehicle elèctric, i la creació
d’estacionaments per a vehicles elèctrics. Així mateix, s’assenyala que s’està treballant
en la implementació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics amb l’objectiu de
configurar una xarxa de recàrrega homogènia a tot el territori, a la vegada que es
desenvolupa un model de gestió del sistema.
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6.3.3 Places per a PMR
Pel que fa a la reserva de places per a persones amb mobilitat reduïda (PMR), la
normativa que afecta als edificis d’ús privat és el “DBSUA Seguretat d’Utilització i
Accessibilitat”, que incorpora un últim punt (SUA 9) específic d’accessibilitat, on es
recullen les condicions relatives a les places d’aparcament accessibles. S’estarà
doncs, a les determinacions següents:

Font: CTE - SUA 9

7. MESURES CORRECTORES

Les noves demandes descrites a través del present EAMG són coherents amb les
determinacions del PMUS 2019 i són perfectament absorbibles per la xarxa de
mobilitat municipal.
El desenvolupament del projecte d’urbanització permetrà millorar notablement les
condicions per a la mobilitat a peu i en bicicleta mitjançant calçades úniques amb
prioritat per a aquestes modalitat, així com revertir la manca de mobiliari i vegetació del
carrers Goya i el c. Miquel Biada.
En aquest sentit, el document de criteris d’urbanització estableix un seguit de directrius
que canvien completament el caràcter d’aquests carrers , i especialment del c. Miquel
Biada, un carrer importantíssim de connexió amb el centre pertanyent a la xarxa
bàsica de vianants de Mataró.
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Així mateix, tant en el nou equipament, a la nau Fontdevila i Torres, com a les noves
superfícies comercials es facilitarà informació sobre les diferents alternatives de
transport públic o xarxa de bicicleta i es prioritzarà la instal·lació d’aparcament de
bicicletes en front dels accessos als nous comerços.

8. MOBILITAT I GÈNERE
Les darreres dades disponibles de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana (EMQ) de l’any
2006 assenyalen que les dones opten majoritàriament per als mitjans de transport no
motoritzats (62,7%) o en transport públic (7,8%), mentre que els homes opten de
manera majoritària pel transport privat motoritzat.
La potenciació del transport públic i de la xarxa de vianants até les necessitats de la
major part de la població, que inclou les dones, així com a tants altres col·lectius, com
les persones grans o els infants, que no fan ús habitual del vehicle privat.
La nova urbanització de l’espai públic i la pacificació dels carrers facilitarà rotundament
la mobilitat a peu, i incorporarà la il·luminació adequada per a garantir la visió a les
hores nocturnes i evitar les àrees fosques. Així mateix, incorporarà bancs i mobiliari
urbà per permetre el descans en els desplaçaments i la trobada, la socialització, el joc i
l’esport. A la vegada, l’activitat en planta baixa i la disposició dels edificis garanteix la
continuïtat visual entre els espais i vitalitat al carrer, generant espais segurs i, en tot
cas, la presència constant de persones amb les que poder entrar en contacte en cas
de necessitat.
Destacar per últim el bon servei del transport públic a la zona, tant en horari diürn com
nocturn, així com les condicions adequades dels recorreguts entre el sector i les
parades de transport públic.

9. FINANÇAMENT DE LES CÀRRREGUES DERIVADES DE LA MOBILITAT GENERADA
Tal i com es detalla a l’informe, la mobilitat generada pel sector és completament
assumible amb les infraestructures actuals de la xarxa viària i transport públic. Els
dèficits principals estan associats a la xarxa de vianants i bicicleta.
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D’acord a això, la transformació del sector preveu la reurbanització dels c. Goya, i
Miquel Biada. Els costos d’aquesta transformació aniran a càrrec dels propietaris de la
UA-87 pel que no suposaran cap cost per l’Ajuntament.
Tal i com mostra l’informe de sostenibilitat econòmica inclòs a la modificació els costos
de manteniment de l’espai públic així com altres actuacions puntuals a l’espai públic
són perfectament assumibles en el marc dels pressuposts municipals, pel que no es
requereix d’un finançament específic per assumir els canvis que planteja la renovació
de l’àmbit.

Mataró, octubre de 2021

Arnau Andrés Gallart
Arquitecte

Ajuntament de Mataró
Servei d’Urbanisme i Patrimoni
Secció d’Urbanisme
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