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1. INTRODUCCIÓ
1.1. Justificació de la redacció del pla de mobilitat urbana. Marcs de
referència
Els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) són el documents bàsics per a configurar les
estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya. Tal i com s’estableix a la Llei
9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, l’elaboració i l’aprovació dels PMUS són obligatòries per als
municipis que, d’acord amb la normativa de règim local o el corresponent Pla Director de Mobilitat,
hagin de prestar el servei de transport col·lectiu urbà de viatgers.
A més, el Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona planteja la realització
dels PMUS a tots els municipis que tinguin una població de dret de més de 20.000 habitants.
Conseqüentment, Mataró, amb una població a gener de 2013 de 124.144 habitants (Font: Idescat)
ha de redactar un PMUS del seu àmbit territorial, el que és objecte del present document.
Per a l’elaboració del PMUS, l’Ajuntament compta amb la col·laboració de la Diputació de
Barcelona, que participa de manera activa per tal d’aconseguir un planejament coherent en el
desenvolupament del municipi, i molt efectiu pel que fa a la seva execució.
Per a la redacció del PMUS s’han tingut en compte els següents referents i normatives:

1.1.1. Marcs de referència europeus
Llibre Blanc del Transport de la Unió Europea
El PMUS ha considerat les directrius del Llibre Blanc de la Unió Europea en el qual la Comissió
Europea va insistir en la necessitat d’avançar cap a una major sostenibilitat del sistema de
transport. La Comissió Europea ha publicat un nou Llibre Blanc del Transport, amb l’objectiu fixat
per l’any 2050. El document inclou una sèrie de propostes amb la intenció de reduir la
dependència d’Europa del petroli importat i disminuir les emissions de carboni en el transport en
un 60%. També es proposa reduir les emissions contaminants a l’atmosfera entre un 80 i un 95%
per sota dels nivells de 1990 per assolir l’objectiu de limitar el canvi climàtic en 2ºC per a 2050.
En aquest document s’estableixen les prioritats per l’any horitzó de 2020, amb la idea de potenciar
els sistemes d’informació, gestió i pagament dels transports multimodals, així com avançar fins
l’aplicació plena dels principis de ―l’usuari pagador‖ i ―qui contamina, paga‖ i del compromís del
sector privat per assegurar el finançament per a futures inversions en transports.

1.1.2. Marcs de referència de l’Administració General de l’Estat (AGE)
Pla estratègic d’infraestructures i transport (PEIT) 2005-2020
En aquest document s’inclouen dos objectius aplicables a la redacció dels PMUS.
Objectiu de Cohesió social pel qual s'ha de donar garantia d'una accessibilitat universal mínima als
serveis públics de tots els ciutadans, prestant especial atenció als grups vulnerables (nens,
ancians, persones amb mobilitat reduïda,...). En l'horitzó 2020 s'ha de garantir l'accés en transport
públic a tot el territori amb les condicions de qualitat definides pel Pla per als serveis de transport
públic.
Objectiu de Cohesió territorial. Es planteja l'enfortiment de les xarxes de ciutats mitjançant l'impuls
de serveis de transport públic interurbà específics i de coordinació de la gestió. S'espera
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aconseguir un repartiment modal en els viatges entre aquestes ciutats proper al repartiment
existent en els desplaçaments urbans motoritzats.
Així mateix l'accessibilitat en transport públic a zones de baixa densitat de població i nuclis
dispersos o enclavats ha d'assolir uns nivells mínims, concertats amb les autoritats territorials
competents, en l'any horitzó del pla (2020).
Estratègia espanyola per a la mobilitat sostenible (2009)
Els plans de mobilitat urbana sostenible persegueixen impulsar un conjunt d'actuacions per
aconseguir desplaçaments més sostenibles (a peu, bicicleta i transport públic), que siguin
compatibles amb el creixement econòmic, aconseguint amb això una millor qualitat de vida per als
ciutadans i futures generacions.
S'hauran d’implantar plans de mobilitat en tots els nuclis que prestin el servei de transport públic,
sense excloure la possibilitat d'aplicació en ciutats de mida petita.
El contingut dels plans de mobilitat urbana sostenible s'ha d'adequar als criteris i orientacions
establerts per la normativa en la matèria. Els plans de mobilitat urbana sostenible han d’incloure
com a mínim:


un diagnòstic de la situació,



els objectius a aconseguir,



les mesures a adoptar, i



els mecanismes de finançament i programa d’inversions.

Estratègia d’estalvi i eficiència energètica a Espanya (E4). Pla d’acció 2008-2012
En aquest document es proposen les mesures de Canvi Modal entre les quals es destaquen la
redacció de plans de mobilitat urbana. L'objectiu d'aquesta mesura és actuar sobre la mobilitat
urbana per aconseguir canvis importants en el repartiment modal, amb una major participació dels
mitjans més eficients de transport, en detriment de la utilització de l'ús del vehicle privat amb baixa
ocupació, i fomentar l'ús de modes no consumidors d'energia fòssil, com la marxa a peu i la
bicicleta.
Entre els elements que formen part d'un pla de mobilitat urbana, tant organitzatius com
d'infraestructures, s'han d'incloure els següents:


Intercanviadors modals.



Regulació i pagament de l'estacionament.



Pagament per l'ús d'infraestructures.



Àrees amb restricció al trànsit.



Foment de la mobilitat a peu i en bicicleta.



Oferta de major qualitat de mitjans col·lectius.



Serveis de transport flexibles, adaptats a la demanda.



Centres logístics per a regular la càrrega i descàrrega.

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Mataró



Tele treball.



Centres de cotxe compartit.
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1.1.3. Marcs de referència de la Generalitat de Catalunya
La Generalitat de Catalunya disposa de les següents Lleis i decrets reguladors de la redacció dels
PMUS.


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



Decret 362/2006, de 3 d’octubre pel qual s'aproven les Directrius nacionals de mobilitat



Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la
mobilitat generada



Decret 466/2004, de 28 de desembre, relatiu a determinats instruments de planificació
de la mobilitat i al Consell de la Mobilitat



Directrius Nacionals de Mobilitat

1.1.4. Marcs de referència de la Regió Metropolitana de Barcelona
Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolità de Barcelona
El Govern de la Generalitat aprova, el 2 de setembre de 2008, el Pla director de mobilitat de la
Regió Metropolitana de Barcelona (pdM), que abasta la mobilitat del conjunt de l’àrea tenint en
compte tots els modes de transport, tant de passatgers com de mercaderies, i fomenta els modes
no motoritzats i el transport públic, amb la voluntat de garantir l’accessibilitat de la ciutadania,
aconseguir uns desplaçaments sostenibles i segurs, i millorar l’eficiència del sistema en l’horitzó
de l’any 2012.
El Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona és l’instrument bàsic que
configura
l’estratègia
de
mobilitat
sostenible
de
tot
el
territori
metropolità.
D’acord amb l’article 17 del Decret 152/2007, de 10 de juliol, el Pla de mobilitat de la Regió
Metropolitana de Barcelona ha de recollir mesures per assolir una reducció dels valors d’immissió
de diòxid de nitrogen i partícules de diàmetre inferior a 10 micres a les vies principals i
secundàries.
Les mesures del Pla són:


Coordinar l’urbanisme amb la mobilitat.



Fomentar una xarxa d’infraestructures de mobilitat segura i ben connectada.



Gestionar la mobilitat i afavorir el transvasament modal.



Millorar la qualitat del transport ferroviari.



Assolir un transport públic de superfície accessible, eficaç i eficient.



Modernitzar l’activitat logística i accelerar les infraestructures ferroviàries de mercaderies.



Garantir l’accés sostenible als centres de treball.
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Promoure l’eficiència energètica i l’ús dels combustibles nets.



Realitzar una gestió participativa dels objectius del Pla Director de Mobilitat.

Pla territorial metropolità de Barcelona
En data 20 d'abril de 2010, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla territorial
metropolità de Barcelona.
En coherència amb les determinacions del Pla territorial general, aquest Pla adopta les premisses
a l’escala general de Catalunya que es presenten a continuació, les quals es concreten en criteris,
de caràcter qualitatiu, per al tractament dels diversos components de les propostes d’ordenació, i
en hipòtesis, de caràcter quantitatiu, que permeten definir diferents escenaris econòmics i
demogràfics als quals les propostes d’ordenació ha de poder donar resposta.
Si bé sense una estricta exactitud conceptual, ja que la majoria de criteris sol tenir projecció en els
tres sistemes en què s’articulen les propostes dels plans, sí que es pot assajar una certa
classificació en funció de la major implicació de cada criteri amb un o altre sistema. Les premisses
definides que s’han considerat per la redacció del present PMUS són:


Sistema d’espais oberts



Sistema d’assentaments



Sistema de mobilitat

Mantenint la necessària coherència amb el planejament sectorial corresponent, les propostes
d’infraestructures viàries i ferroviàries del PTMB concreten i completen les infraestructures
planificades. Aquestes propostes tenen com a finalitats generals:


Contribuir a estructurar espacialment els sistemes d’assentaments urbans.



Assegurar uns nivells de connectivitat adequats a les previsions de desenvolupament
dels assentaments urbans, amb especial atenció als àmbits de reforçament nodal
metropolità.



Vincular l’accessibilitat als usos del sòl que es prevegin en el territori, especialment pel
que fa a l’activitat econòmica.



Completar les xarxes bàsiques establertes en els plans sectorials amb altres traçats de
menor rang que siguin rellevants a l’escala del Pla.



Definir les condicions dels elements d’infraestructura que siguin funcionalment i
espacialment significatius en l’àmbit del Pla.



Propiciar un bon ajustament dels traçats a les condicions de la matriu biofísica del
territori i minimitzar l’efecte barrera de les infraestructures lineals moderant el consum
de sòl per infraestructures de mobilitat, i evitant duplicitats innecessàries.



Establir les prioritats d’actuació en infraestructures en l’àmbit del Pla, les quals han de
ser concretades amb major nivell de detall a partir dels plans i programes elaborats pels
organismes responsables de la gestió d’infraestructures de transport de la regió
metropolitana de Barcelona.



Assenyalar possibles opcions de desenvolupament de les infraestructures de transport a
llarg termini.

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Mataró
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Potenciar el canvi modal en favor dels modes de transport més sostenibles, vianants,
bicicletes i transport públic.



Promoure l’estalvi d’infraestructures de manera que s’evitin les redundàncies i s’opti, en
cada cas, per les solucions i els modes de transport més eficients i viables.

Dins les propostes d’infraestructures de transport públic i viari que afecten directament a Mataró
/es troben:
Xarxa de rodalies:
Les propostes més importants que planteja són:


Línia orbital ferroviària (LOF), que uneix Mataró amb la resta de grans ciutats de l’arc
metropolità sense passar per Barcelona.



Trasllat de la línia de rodalia Barcelona - Mataró a l’interior, per tal d’incrementar la
cobertura territorial d’aquesta línia sobre uns nuclis urbans.

Entre Mataró i Calella també proposa actuar sobre la línia costanera amb operacions de millora
ambiental i variants ferroviàries locals o mitjançant un desplaçament de l’actual traçat que
possibiliti una variant intermunicipal de més llarg abast amb canvis de localització de les estacions.
Finalment, proposa el desdoblament de la línia de rodalies a l’alt Maresme, necessari per
incrementar les freqüències de pas.

Fig. 1.1 Proposta ferroviària
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Sistema d’infraestructures viàries

 Pel que fa a la xarxa viària, les actuacions proposades són bàsicament de millora
interna i de millora de connexió amb el Vallès: creació d’un nou sistema de distribució
dels trànsits interiors de la comarca en paral·lel a l’autopista C-32 entre Montgat i
Pineda amb diferents opcions alternatives per trams, túnel de la Conreria (B-500) per tal
de connectar el sud del Maresme amb la plana del Vallès sense passar per Barcelona, i
millora dels traçats de les carreteres d’Alella a Vilanova del Vallès i d’Arenys de Mar a
Sant Celoni, amb variants a Arenys de Munt i Vallgorguina.

1.1.5. Marcs de referència locals
Ordenança de La Via Pública de Mataró, aprovada definitivament per acord del Ple del 5/6 de
2008.
L’objectiu principal d’aquesta ordenança consisteix en adaptar, en alguns casos, les disposicions
de caràcter general la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat a les condicions de la ciutat de
Mataró donant un contingut eminentment urbà i pensant en les persones i en una mobilitat
sostenible que millori la circulació de vehicles i vianants, prestant especial atenció a les persones
amb mobilitat reduïda, el transport públic i l’ús de bicicletes.
Això ha comportat també que incorpori una regulació de l’estacionament de motocicletes i
ciclomotors de dues rodes, així com la circulació de bicicletes i d’altres vehicles mecànics sense
motor, noves zones d’estacionament amb control horari (zona verda i zona groga? taronja a la ja
existent de zona blava), s’amplien les zones reservades, o la possibilitat de crear, si la situació ho
demana, de noves zones amb la velocitat limitada a 30, 20 o 10 km/h, i una millor regulació del
procediment sancionador.

1.2. Antecedents del Municipi relacionats amb la planificació i gestió de
la mobilitat
1.2.1. Pla de Mobilitat Urbana de Mataró 2003
El Pla de Mobilitat sostenible de Mataró va ser redactat i impulsat a través de l’Ajuntament de
Mataró i aprovat en febrer de 2005. Cal remarcar que aquest Pla Director de mobilitat sostenible
es va realitzar abans de la primera llei a nivell estatal de Mobilitat. (Llei 9/2003 de 13 de Juny, de
Mobilitat) que defineix els Plans Directors amb un abast i contingut diferents als actuals, de forma
que hem de entendre aquest document com un PMU.
L’anterior Pla de la Mobilitat Urbana (PMU) de la ciutat de Mataró va definir el model global de
mobilitat relatiu a la circulació i l’estacionament de vehicles, els desplaçaments de vianants i
bicicletes, el transport públic i la distribució de mercaderies, tenint en compte les seves
externalitats, especialment pel que fa a la seva incidència sobre la qualitat de vida dels
mataronins.
Es va plantejar com a objectiu d’assolir un ús coordinat de tots els modes de desplaçament,
proveint l’oferta adequada per a cada mode en un espai públic escàs, i de promoure els usos més
adients dintre de cada context.
Tanmateix va iniciar un procés de canvi cap a un nou model de mobilitat on la utilització del vehicle
privat sigui més racional i per tant perdi pes, però on a la vegada els ciutadans puguin accedir a tot
arreu d’una forma més fàcil i agradable (accessibilitat vs mobilitat).

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Mataró
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El Pla va integrar totes les disciplines que afecten a la mobilitat, planejament urbanístic, via pública
i circulació, transport, educació i cultura, activitats econòmiques, etc.. En el Pla de Mobilitat Urbana
2003 s’hi inclouen propostes a curt i a llarg termini per tal d’assolir una mobilitat eficaç, eficient i
sostenible que desenvolupi els objectius acordats en el Pacte de Mobilitat partint dels estudis
previs existents en la matèria.
Planificació de la ciutat: Defineix noves potencialitats per als sòls disponibles plantejant una
estratègia urbana renovada que es basa en la reconsideració d’usos previstos en sòl urbanitzable,
la remodelació de teixits urbans que han esdevingut obsolets, un nou reequilibri territorial per als
equipaments i els espais lliures i una bona localització de la ciutat respecte a noves
infraestructures de mobilitat, a escala local o regional.
Circulació: Proposa la finalització de la ronda externa, tenint en compte les connexions bàsiques
que permetin estructurar les relacions de la nova zona de creixement urbà localitzada per sobre
del traçat de la Ronda.
Defineix una jerarquització de la xarxa viària amb una capacitat i una accessibilitat urbana potent, i
una resta de la xarxa viària que ha de funcionar en àrees ambientals o zones 30 de pacificació del
trànsit motoritzat (47 sectors). El centre històric rep un tractament especial que ve definit pel Pla de
Centre.
Transport públic: Estableix mesures i línies d’actuació principals a treballar per augmentar la
importància del transport públic urbà i interurbà dins de la mobilitat, consolidant-lo com una
alternativa competitiva a l’ús del vehicle privat.
Inclou una proposta de reforma de la xarxa actual i altres de millora a llarg termini, en els que
s'estableixen les bases d’un servei que s’adapta a varies hipòtesis de mobilitat sostenible dins d’un
creixement absolut de la mobilitat.
Vianants i bicicletes: Defineix una xarxa bàsica de vianants, que implica comoditats (espai,
distàncies i accessibilitat) i que permet enllaçar tots els punts importants de la ciutat generadors i
atractors de viatges.
Defineix també uns itineraris per a circular-hi en bicicleta. El disseny d’aquesta xarxa es concreta
en el Mapa de la Bicicleta.
Aparcament: Proposa assolir un equilibri en el sistema de mobilitat a través d’eixugar els dèficits
existents, controlar l’oferta de places, i optimitzar la utilització d’aquestes mitjançant
l’especialització de l’oferta entre els diferents tipus de demanda.
Transport i distribució de mercaderies: Adhesió al Projecte URBIS, que cerca solucions al
sector del transport i la distribució urbana de mercaderies, millorant-ne la gestió.
Medi ambient urbà: Es proposen mesures referents a gestió del trànsit i implantació d’elements
amortidors amb l’objectiu de reduir els nivells sonors a l’interior de les àrees ambientals (excepte
vies de la xarxa bàsica) a valors inferiors als 65 dBA.
Per tal d’assolir una reducció en les emissions de gasos i partícules contaminants es proposa
reduir el nombre de desplaçaments que actualment es realitzen en vehicle privat.
Els plànols 1.2.1 a 1.2.5 mostren les actuacions desenvolupades en el PMUS 2003 de Mataró
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Fig. 1.2 Portada del Pla de Mobilitat Urbana 2003

El Pla de Mobilitat Urbana de Mataró estableix la següent jerarquia de la xarxa viària interna:


Xarxa Bàsica: Ha de tenir capacitat per cobrir totes les zones del nucli urbà consolidat.
Formada per vies on la circulació de vehicles motoritzats tindrà prioritat. En cas que hi
hagi transport públic, aquest tindrà prioritat sobre el vehicle privat.



Xarxa Local: Formada per carrers que connecten la xarxa bàsica amb l'interior de les
àrees veïnals.



Xarxa Veïnal: Formada per carrers on s'intenta minimitzar el vehicle motoritzat, evitant
el trànsit de pas. Les actuacions per aconseguir una xarxa veïnal pacificada del trànsit
van des del tractament dels paviments, l'estudi dels sentits de circulació, o la
incorporació d'elements físics dissuasius (plataformes a nivell o ruptura de l'eix del canal
de circulació).

En base a la nova xarxa proposada i a la utilització del transport públic, el Pla preveia un augment
de la utilització del transport públic amb una modificació de l’estat de saturació de la xarxa i un
canvi del repartiment modal que s’exposa a les figures següents.

Fig. 1.3 Canvi modal proposat

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Mataró
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Aquest document s’ha utilitzat com a base de treball per al desenvolupament del PMUS 2014,
mantenint els criteris que allí s’hi establien i que es sintetitzen en:


Incorporació transversal de concepte de sostenibilitat.



Els moviments dels vianants formen part principal del sistema de mobilitat.



Creació de carrers de prioritat invertida.



Els transports públics han de ser considerats prioritaris.



La satisfacció de les demandes de trànsit de vehicles no pot significar una pèrdua de la
qualitat urbana general.



Cal deslliurar pròpiament espai viari ocupat pels cotxes estacionats per destinar-lo a
vianants i a fer més fluïda la circulació.



La seguretat en l’ús de la xarxa viària per part dels vianants i conductors ha de prevaler
davant de qualsevol altra consideració.



L’estructura de la xarxa viària ha de ser senzilla i clara.



Cal preveure i assegurar una accessibilitat amb suficient capacitat, tant en transport
públic com en privat, de les noves àrees de desenvolupament residencial o activitats
econòmiques de la ciutat.

1.2.2. Pla Estratègic d’impuls del centre de Mataró
S’està desenvolupant un Pla Estratègic d’impuls del Centre de Mataró, objectiu principal del qual
és dinamitzar el centre de Mataró. En aquest sentit, el Centre Històric, per la seva singularitat, ha
d’esdevenir el motor que permeti la regeneració urbana del Centre i creï sinèrgies extensibles a la
resta de la població dins el context d’una ciutat del segle XXI.
Amb l’objectiu de reforçar el posicionament del Centre i la ciutat a nivell global, es plantejaran
intervencions estratègiques necessàries dins l’Àrea Centre, que es considerin oportunes. En
aquest sentit, els límits d’actuació s’estenen fora de l’àmbit entre muralles per donar l’opció de
generar una entitat de majors dimensions, amb una atractivitat major, i així mateix, poder aprofitar
el flux de persones que arriben a la ciutat per altres motius, per a què s’apropin al Centre Històric.
Les mesures del Pla aniran encaminades a fer una ciutat més atractiva, tant pels residents com
pels visitants, millorant les condicions de l’entorn, generant pols d’atracció, convidant a passejar, i
generant les condicions per potenciar l’activitat econòmica, com a base fonamental dels teixits
urbans equilibrats.
Així doncs, els objectius són:
- Millora de la qualitat de vida. (Una ciutat per viure)
- Imatge - embelliment. (Una ciutat per veure)
- Promoció ciutat i activitat econòmica. (Una ciutat per viure'n)
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Aquest pla inclou els aspectes següents:
Model de Centre:
-

Proposta de sistemes d’espais lliures, vialitat, equipaments i edificació,

-

Mesures i accions pel funcionament del centre com una gran àrea comercial amb la
localització de serveis complementaris (aparcaments, espais de lleure i descans, elements
compartits com wc públics, etc).

-

Proposta d’esdeveniments com a elements motors de potenciació del centre, vinculats a la
cultura, l’oci, el comerç, la gastronomia, el patrimoni, etc.

Accessibilitat i Connectivitat:
-

L’accessibilitat al centre històric tant pels vianants com a través d’altres sistemes de mobilitat:
des del transport públic (estació de tren, servei d’autobusos) i del transport privat (bicicletes,
cotxes i pàrquings).

-

La connectivitat del centre històric amb la resta de ciutat i el territori. La potenciació/creació
d’eixos cívics amb els barris com elements de dinamització de l’activitat i foment de la cohesió
social. Les connexions amb els espais lliures com a element de qualitat de vida, de relació i
d’esbarjo necessari a la població.

Propostes d’intervenció en places del Centre històric i l’Àrea del Centre:
-

Places: de Santa Maria, Fossar Xic, Beat Salvador, Xica, Peixateria, Can Xammar, Tereses,
Santa Anna, Anxaneta, Fivelles i Pati del Cafè Nou.

Proposta de recuperació i posada en valor dels trams de muralla existents i els espais
lliures associats, i la seva connexió dins un circuït de conjunt.
Propostes de formalització dels eixos de connectivitat proposats en l’apartat anterior, com a
element clau per la concepció unitària del conjunt, tenint en consideració els usos, esdeveniments
i serveis que es preveuen.
Propostes d’accions i mesures pel millorar l’espai públic i el paisatge urbà:
-

Proposta de millora dels criteris d’urbanització i el paper de la vegetació en la proposta de
conjunt; estratègia en espais públics i foment del verd en espais privats (façanes, patis i
cobertes).

-

Proposta d’accions i mesures pel foment de la rehabilitació, restauració i neteja del paisatge
urbà (façanes i mitgeres) i del parc edificat en general: subvencions, estímuls fiscals, convenis
de col·laboració públic privada,

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Mataró
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Fig. 1.4 Àmbit del Pla Directori Centre-Eixample-Havana

1.2.3. Transmissió de la competència de la N-II
En el PMUS 2018 s’ha inclòs una proposta sobre la reordenació del Passeig Marítim i de
l’Avinguda del Maresme (antiga carretera N-II).
L’objectiu d'aquesta proposta és el de donar un caràcter urbà a la via i potenciar les seves
característiques paisatgístiques, així com millorar la seguretat dels vianants i la del trànsit rodat.
Les actuacions proposades contemplen la separació física dels dos sentits de circulació de la
calçada a través d’una mitjana central de 1,50 m d'amplada, on s'hi plantaran palmeres i s'hi
instal·larà l'enllumenat. Aquesta actuació ha de permetre incorporar passos de vianants en
superfície, per tal de fer més permeable l'accés a la platja

Fig. 1.5 Àmbit proposta de reordenació del Passeig Marítim

1.2.4. Pacte per a la Mobilitat de Mataró
El Pacte per la Mobilitat de Mataró, de juliol de 2016, estableix les bases sobre com ha de ser el
sistema de mobilitat de la ciutat en el futur i va ser subscrit per tots els grups municipals.
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Aquest Pla ha servit de punt de partida de les propostes del nou Pla de Mobilitat Urbana i
Sostenible de Mataró 2018-2014. Els objectius del present PMUS van dirigits a aconseguir una
mobilitat sostenible, potenciant el transport públic, l’ús de la bicicleta i el desplaçar-se a peu; i una
mobilitat equitativa i inclusiva, garantint el dret de tots els ciutadans a moure’s còmodament a
l’espai públic.
Es proposa assolir una ciutat més amable i sana on el vianant sigui el veritable protagonista; una
ciutat equilibrada, potenciant la barreja d’usos; una ciutat competitiva, que sigui un referent
comarcal pel que fa als serveis, dinamitzant l’activitat comercial del Centre i estenent-la cap a la
resta de barris i l’entorn comarcal.
Així mateix, hi ha l’objectiu d’equilibrar i conciliar les necessitats de mobilitat amb un espai urbà de
qualitat (―carrers d’estar i passar‖) i una ciutat saludable.
El Pacte per a la Mobilitat de novembre de 2016, es realitza amb la finalitat de fixar els criteris que
han d’orientar les actuacions de les administracions, especialment la municipal, en matèria de
mobilitat i que hauran de quedar reflectits en els Plans d’Actuació Municipals que anualment
elabora el govern municipal.
Defineix objectius i actuacions que s’especifiquen tot seguit.
Prioritat dels modes de transport no motoritzats a tot el nucli urbà
1. Crear una xarxa de vianants còmoda, segura i accessible mitjançant la creació d’eixos cívics
que connectin els barris amb el Centre i l’Estació i reforçant també els centres dels barris que
suposin punts d’acollida al vianant. Garantir que la xarxa oferirà com a mínim un itinerari de
qualitat per al vianant a tots els barris de la ciutat. Crear una xarxa de camins escolars segurs,
convertint en zones de vianants els carrers que donen accés a escoles i grans equipaments
segons horaris.
2. Obrir el Front Marítim a la ciutat. A mig-llarg termini es proposa desplaçar la línia de tren cap a
l'interior (pla orbital) mentre que a curt termini es planteja millorar l’accessibilitat de vianants dels
passos inferiors del Front Marítim per convertir-lo no només en la platja i espai de salut de la ciutat
sinó també de bona part del Vallès, sempre i quan les noves activitats que es localitzin no el
degradin.
3.Consolidar la centralitat de la plaça de les Tereses a partir d’una reurbanització que millori les
condicions de mobilitat del vianant, integri el transport públic i es doti d’aparcament fora de calçada
suficient per a la demanda d’aparcament del comerç del Centre.
4. Millorar la gestió de la zona de vianants del Centre. Es planteja la revisió total dels sistemes de
control i les autoritzacions actuals i es demana l’estudi de implantació de càmeres, lectores de
matrícules que controlin el temps a dins del espai.
5. Desenvolupar la xarxa ciclista preferentment en calçada, bé creant carrils bici segregats a partir
de carrils de circulació o aparcament, o bé en coexistència amb la resta de vehicles reduint la
velocitat de circulació.

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Mataró
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El transport públic com alternativa al cotxe.
6. Adaptar o reformular completament el transport públic urbà amb l’objectiu de combinar eficàcia,
sostenibilitat ambiental i accessibilitat territorial. L’oferta ha de ser competitiva, amb una freqüència
atractiva i un àrea de captació universal.
La gestió de la mobilitat en cotxe
7. Promoure l’ús de vehicles nets, tant amb les flotes municipals com el seu per la distribució de
mercaderies i els vehicles privats, així com la instal·lació d’electrolineres.
8. Implantar un sistema de corones tarifàries i temporals de l’estacionament a tota la ciutat que
reguli l’ús del cotxe amb criteris funcionals i medi ambientals. Gradual convergència tarifària entre
la zona regulada i l’aparcament públic fora calçada.
9. Aprofitar millor les places d’aparcament pel resident i a on es donin dèficits importants habilitar
noves infraestructures que permetin alliberar el sòl en superfície, vinculades a la plena utilització
dels aparcaments ja existents.
Garantia de la mobilitat essencial
10. Alliberar les zones de càrrega i descàrrega de cotxes allà on tenen alternativa
d’estacionament, eliminant l’exempció dels 15 minuts actuals.

1.2.5. Pla Local de Seguretat Viària de Mataró (actualització 2014 – 2017)
El Pla Local de Seguretat Viària de Mataró, elaborat pel Servei Català de Trànsit, estableix unes
línies estratègiques d’actuació per assolir l’objectiu fonamental de reduir un 25% el nombre
d’accidents amb víctimes i el nombre de víctimes l’any 2017 respecte l’any 2012.
Aquest objectiu suposa consolidar la tendència decreixent en el volum d’accidents del municipi i
permetrà assolir una accidentalitat per càpita al voltant dels valors mitjans de Catalunya. El càlcul
d’aquets objectius s’ha traçat amb les dades d’accidents que consten a la base d’accidents de la
Policia Local de Mataró.
A més d’aquest objectiu global es planteja un objectiu sectorial orientat a la disminució de
l’accidentalitat associada als usuaris mes febles de la xarxa viària. En aquest sentit en planteja la
reducció d’un 30% dels atropellaments l’any 2017 en relació al 2012.
El pla d’actuació presentava un conjunt de mesures, tant físiques com de gestió, per als anys de
vigència d’aquest. Entre aquestes es troben mesures com la jerarquització de la xarxa, la
imposició de mesures per a reduir el volum de trànsit i la velocitat als carrers definits com a vies
locals o residencials, l’augment de la xarxa de carrers per a vianants i per a bicicletes, el
millorament del disseny i l’ordenació del trànsit en les interseccions més conflictives i en l’entorn
escolar, el impediment amb mesures físiques de l’estacionament de vehicles a prop de les
interseccions, així com la promoció dels desplaçaments a peu i en bicicleta amb una
semaforització més favorable per a aquests grups. A més es varen presentar un conjunt de
propostes d’actuacions individuals en els trams i punts de concentració d’accidents que havien
estat identificats amb anterioritat.
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1.2.6. Altres estudis
S’han analitzat altres documents i estudis amb objecte d’obtenir informació per a la redacció del
present PMUS. Els més significatius són:


Estudi de senyalització per la promoció turística. Rutes de vianants de Mataró. (2002)



Estudi sobre el condicionament d'itineraris per a vianants a la ciutat de Mataró. (2001)



Proposta de pla de mobilitat per a nous eixos comercials a Mataró. (2009)



Estudi per a la definició d'una xarxa reservada per a bicicletes al municipi de Mataró.
(1998)



Estudi sobre els itineraris escolars a dos centres del Grup d’escoles de Mataró. (2011)



Pla d’accessibilitat universal de Mataró. (2005)



Estudi d’estacionament de Mataró. (2012)

1.3. Objectius del PMUS
La redacció del PMUS té per objecte principal l’elaboració d’una proposta de mesures per
potenciar la mobilitat sostenible i segura. Aquestes mesures hauran de complir amb la legislació
vigent en matèria de mobilitat, i concretament s’hauran d’adequar a les directrius marcades en el
PDM del seu àmbit corresponent (Regió Metropolitana de Barcelona).
Bàsicament els objectis del PMUS es sintetitzen en:


Formulació d’un programa d’actuacions amb les fases d’implementació i costos.



Proposta de creació d’una comissió de seguiment o Mesa de Mobilitat (si s’escau) i
definició d’uns indicadors per avaluar el grau d’aplicació de les propostes.

A l’any 2018, els objectius definits al Pla de Mobilitat redactat a l’any 2003 segueixen sent vàlids.
La necessitat d’assolir una nova visió estratègica derivada de que la transformació urbana de
Mataró és ja una realitat, però pateix, com moltes ciutats europees una greu crisi econòmica que
d’una banda frena el creixement urbà i genera atur, però per l’altra ens dóna una oportunitat de
reflexió sobre les mesures ineludibles per compatibilitzar la competitivitat amb la qualitat de vida
urbana i l’efecte de capitalitat a la comarca del Maresme.
Així, mantenim els objectius del Pla Director de referència en el sentit de continuar la tasca
d’alliberar espais públics per l’ús del veïns i a la vegada potenciar la millora dels sistemes de
mobilitat més sostenibles. Plantegem, però, que el nostre Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
2018-2024 estableixi les mesures que permetin assolir una elevada accessibilitat global pel
municipi, en un entorn econòmic i social de recuperació econòmica, en el que la mobilitat sigui un
factor de creixement social i l’oferta de modes sostenibles, peu, bicicleta, transport públic, estigui
corresposta amb una demanda que els faci sostenibles de veritat. Això obliga de ple a que el
PMUS aprofundeixi en els instruments de la gestió estratègica de l’accessibilitat, i exigeix que sigui
eminentment realista i pràctica, administrant amb cura i aprofitament els limitats recursos existents,
i que la seva redacció vingui acompanyada d’una intensa participació a tots els nivells.
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1.4. Fases de redacció del PMUS. Estructura metodològica
El procés de redacció del PMUS s’ha desenvolupat d’acord amb les fases descrites al plec de
Condicions Tècniques del concurs. En el quadre metodològic adjunt es mostra el conjunt de
feines del PMUS en les diverses fases del seu desenvolupament.

Anàlisi

Diagnosi

• Fase 1. Recollida d’informació
• Fase 2. Anàlisi de l’oferta existent
• Fase 3. Anàlisi de la demanda

• Fase 4. Caracterització/modelització del sistema de mobilitat
• Fase 5. Diagnosi participada de la situació actual i futura

• Fase 6. Establiment d’objectius. Estudi d’alternatives

Objectius
• Fase 7. Propostes participades d’actuació, programes i indicadors
de seguiment
Proposta • Fase 8. Tràmits i modificacions
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Fase 1.- Recollida d’informació. Anàlisi de la documentació existent


El primer pas ha estat tenir en compte el pla Director de la Mobilitat de Mataró redactat
l’any 2003, en el sentit d’analitzar els seus continguts, aprofundir en els graus de
consecució dels seus objectius mitjançant una anàlisi crítica de l’evolució dels
indicadors de referència, en ordre a conèixer la visió estratègica que l’orientava, els
seus encerts i les seves mancances.



També s’han determinat les connexions de les potencials propostes del pla amb els
objectius fixats a plans aprovats d’abast superior com per exemple, el Pla de transport
de viatgers de Catalunya 2020, el Pla director d’infraestructures 2011-2020 o el Pla
marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008-2012.

Fases 2 i 3.- Anàlisi de l’oferta i la demanda
S’ha iniciat el treball amb una fase de recollida d’informació sobre l’oferta i la demanda de cada
mode de desplaçament. Els continguts d’aquesta fase són:


Identificació dels principals centres d’atracció i generació de viatges com zones
residencials, zones terciàries, zones industrials, escoles i centres educatius importants
-Eixos comercials - Nusos de comunicació d’aportació de viatges (Estacions de
Ferrocarril, parades d’Autobusos, etc.).



Identificació i anàlisi d’itineraris. La connexió de cadascun d’aquests centres d’atracció
de viatges amb les diferents zones que conformen la ciutat, ha permès la identificació dels
itineraris mes coherents, que han estat contrastats amb l’oferta de vialitat o transport en
cada mode.



Càlcul de l’oferta. S’han elaborat els inventaris i valoracions de superfície útil disponible i
capacitat específica de cada mode de viatge. A cada itinerari s’ha valorat la seva qualitat
(Superfície de calçada, vorera o capacitat del transport públic que posteriorment es
compara amb la demanda de desplaçament en cada mode).



Càlcul de la demanda. S’han realitzat enquestes sobre l’origen i la destinació i aforaments
per determinar la mobilitat de vehicles, vianants, desplaçaments en transport públic i altres.
S’ha obtingut paral·lelament informació sobre el motiu dels desplaçaments i sobre
problemes percebuts pel ciutadà, així com sobre els motius per a la selecció del mode peu,
dels seus viatges i la freqüència.



Representació gràfica i control de qualitat. Tant els indicadors d’oferta com de
demanda s’han representat en plànols temàtics per la seva fàcil interpretació i verificació
de la coherència dels resultats obtinguts.

Fase 4.- Caracterització del sistema de mobilitat
Determinació dels nivells de servei. Per comparació amb les superfícies disposades per cada
mode de viatge amb la demanda mesurada s’han calculat els nivells de servei. S’han aplicat els
procediments i criteris definits en el Manual de Capacitat de Carreteres 2010.
Construcció d’un Model de Simulació. La informació recollida (aforaments i enquestes) ha estat
la base per elaborar i calibrar un model de generació, distribució i assignació de viatges en vehicle
privat pel terme municipal de Mataró. S’ha utilitzat el model de simulació TransCAD.
Paral·lelament i per a l’anàlisi de set cruïlles especialment conflictives s’ha utilitzat el model de
simulació AIMSUN, que permet visualitzar gràficament, i en temps real, els moviments que hi
tenen lloc.
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La formulació del model macro es concreta en la construcció d’un graf de la xarxa viària i
d’una matriu de desplaçaments en els què Mataró és el punt d’origen i destinació o bé suposa el
seu suport infraestructural (fluxos de pas).
Fase 5. Diagnosi participada de la situació actual i futura
El procés de diagnosi futura ha estat el següent:
S’ha aplicat la previsió d’increment de viatges a peu basada en els creixements previstos de
població i PIB. Aquesta previsió s’incrementa en base a complir els objectius predefinits de
transvasament modal que se’n deriven del PMUS. Els programes a definir hauran de ser suficients
per absorbir els volums de viatges calculats.
Partint de la distribució modal actual de la mobilitat a Mataró el primordial pas a realitzar consisteix
en establir, a l’horitzó 2024, amb l’evolució esperada, el nou repartiment modal que apropi la
sostenibilitat al sistema de mobilitat del municipi, és a dir, que el faci més competitiu, net, universal,
eficient i segur.
D’aquesta manera el pla de mobilitat urbana compatibilitza l’acurat estudi de les grans oportunitats
que ofereix actuacions en marxa o d’imminent obertura i en qualsevol cas ja pressupostades com:


Els nous accessos a la Ronda de Mataró (autopista C-32)



Una nova configuració de la xarxa de autobusos.



Redisseny com a via urbana la N-II (Passeig Marítim)



La permeabilització entre la ciutat i la platja



El desenvolupament del sector del Rengle.



L’ampliació o entrada en funcionament de nous punts d’atracció de viatges
(desenvolupaments urbanístics).

Fase 6.- Establiment d’objectius. Estudi d’alternatives
Una vegada aplicades sobre el model de simulació, les hipòtesis derivades de l’aplicació de cada
efecte s’estableix un repartiment modal objectiu. Aquest nou repartiment modal objectiu es
tradueix en un volum de viatgers provinents del cotxe a transvasar a altres modes de transport
més sostenibles. Aquests grans nombres, representaran l’objectiu quantitatiu general a assolir
mitjançant l’aplicació dels programes específics que conformen el PMUS. Sabent la càrrega que
ha de suportar a l’horitzó 2024 cada mode de transport la següent fase del treball consisteix en
l’anàlisi del funcionament individual de cada mode que possibiliti detallar les mesures que
constitueixin el programa d’actuació del PMUS 2018-2024.
Per la determinació d’aquesta nova distribució modal, es fixen els valors dels indicadors claus dels
efectes de la mobilitat, que hauran d’ésser compartits per la Comissió de seguiment del PMUS i
els Membres del Pacte per la Mobilitat. Aquests indicadors es refereixen a: congestió màxima
assumible, les emissions autoritzades, la davallada de la sinistralitat exigida, els nivells
d’accessibilitat mínims en tots els modes, els nivells d’universalitat que vol assolir el municipi, etc.
La utilització del model ha permès la formulació i assaig d’escenaris que compleixen les
condicions anteriors. Aquests escenaris integren les propostes d’actuació: a) Definició d’itineraris
d’accés des del centre a l’exterior de la ciutat i a l’inrevés. b) Optimització dels sentits de circulació
i plans de sentits únics. c) Especialització de vies o implantació de zones de vianants, detectant la
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sobrecàrrega dels itineraris alternatius. d) Avaluació de la situació de saturació de la xarxa en
diferents hipòtesis i detecció dels punts crítics de l’accessibilitat, que es desenvolupen a la fase 7.
Fase 7. Propostes participades d’actuació, programes i indicadors de seguiment. Anàlisi de
propostes alternatives
La construcció d’un model de simulació permet la seva utilització per a l’anàlisi de l’impacte sobre
el trànsit en el municipi de les actuacions concretes en projecte, preveient la redistribució del
trànsit com a fruit de la disposició d’un nou viari o de noves connexions amb l’existent.
Els escenaris analitzats en el model inclouran, entre altres efectes els següents:
a) Valoració de l’impacte de potencials actuacions urbanístiques com la terciarització dels polígons
industrials Pla d’en Boet, entorn del Rengle, Tecnocampus, Porta Laietana, Ronda Barceló, Can
Gassol, Eix Herrera / Lepanto – Churruca, Riera de Cirera / Rocafonda, Can Xammar, El Sorrall, o
la carretera de Cirera, desenvolupaments que s’han localitzat en la figura adjunta.

Fig. 1.6 Actuacions urbanístiques previstes a Mataró

b) Estudi en detall aquelles vies que presentin problemes funcionals, Camí Ral, vies d’accés al
centre de la ciutat, accessos a l’Hospital i Mataró Parc, que es poden resoldre modificant la gestió
del viari o amb eventual ampliacions.
c) Efecte de la nova vialitat possibilitada pels nous accessos des de l’autopista C-32, reforma del
Passeig Marítim, modificacions de sentits d’algunes vies, etc.
d) Estudi per a l’optimització del servei de transport públic, amb una anàlisi específica de:
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Zones amb poca cobertura de l’oferta existent, tant física com temporal (horaris de
servei).



Línies de baixa demanda.



Trams de la xarxa amb baix nivell de servei (colls d’ampolla, caigudes de velocitat, etc.)



Parades d’accés al transport públic. Nivell de servei de les parades per a l’usuari (espai,
informació, equipament) i per l’aturada de l’autobús.



Connexió amb el transport interurbà (rodalies i bus).

Aquestes actuacions s’han estructurat segons els diferents modes de transport, concretant-les en
programes.
Programa d’ordenació de la circulació: El programa desenvolupa una jerarquització de la
xarxa viària urbana (basada en la existent), recomanacions sobre seccions transversals del
viari principal, modificació de sentits de circulació, esquemes de condicionament de les
interseccions més conflictives, creació de rotondes, coordinació semafòrica i càlculs de
capacitat en el tronc i interseccions del viari principal, etc. S’ha prestat especial atenció a la
circulació de vehicles pesants en la proximitat del centre de vianants, proposant itineraris
alternatius de menor impacte per a aquest tipus de vehicles.
Programa d’ordenació viària: El programa inclou la priorització de nou viari segons el definit
al Pla de Mobilitat Urbana de Mataró que estableix la següent jerarquia de la xarxa viària
interna:
-

Xarxa Bàsica: Ha de tenir capacitat per cobrir totes les zones del nucli urbà consolidat.
Formada per vies on la circulació de vehicles motoritzats tindrà prioritat. En cas que hi
hagi transport públic, aquest tindrà prioritat sobre el vehicle privat.

-

Xarxa Local: Formada per carrers que connecten la xarxa bàsica amb l'interior de les
àrees veïnals.

-

Xarxa Veïnal: Formada per carrers on s'intenta minimitzar el vehicle motoritzat, evitant el
trànsit de pas.

Programa per a la promoció del transport públic: Inclou les millores de cobertura del servei
(ajust d’itineraris i d’horaris de funcionament), de fluïdesa (carrils bus, semàfors específics,
eliminació de punts crítics), d’accessibilitat al transport públic (parades) i d’interconnexió amb
els serveis interurbans.
Programa de millores específiques: S’han definit i valorat les diferents actuacions
encaminades a aconseguir l’actuació i posada al dia de la senyalització i xarxa semafòrica
existent en els punts on es detectin conflictes (accessos al Centre, grans rotondes
distribuïdores, proximitat a centres comercials Mataró Parc..).
Les actuacions per aconseguir una xarxa veïnal pacificada del trànsit van des del tractament de
paviments, l'estudi dels sentits de circulació, o la incorporació d'elements físics dissuasius
(plataformes a nivell o ruptura de l'eix del canal de circulació).

26

DOCUMENT I . MEMÒRIA

Indicadors de seguiment
A la Fase 5 s’han identificat com a conseqüència de les anàlisis de funcionament de cada mode
de transport, els indicadors de cada sistema de mobilitat. Els indicadors de seguiment són els
especificats en el plec de condicions tècniques dins del qual es destaquen:
A peu: De l’inventari de voreres s’ha obtingut aquelles d’amplada menor d’1,80 m prenent com
indicador el percentatge de voreres d’amplada menor sobre el total i l’existència d’obstacles en els
itineraris peatonals. També es consideraran les respostes de vianants sobre confort, seguretat,
qualitat i continuïtat dels itineraris per a vianants.
Transport públic: Àrees no cobertes (amb distància a parada >250m) o freqüències menors de
20 minuts. L’enquesta a usuaris del transport públic proporcionen indicadors de confort que
destaquen com puntualitat, regularitat i confort. Percentatge de viatges en TP urbans i interurbans,
sobre el total de viatges urbans i interurbans, respectivament. Percentatge d’usuaris a parades
amb bon nivell de servei (d’espai, d’informació i d’equipament).
Bicicleta: L’indicador principal serà l’àrea global coberta pels itineraris. Detectant aquelles àrees
incomunicades amb la xarxa de carrils bici. S’afegiran les dades de facilitat d’aparcament i
seguretat en la circulació de bicicletes, així com la interacció amb d’altres modes (peu i vehicles),
establint indicadors de longitud de xarxa independent i compartida.
Vehicle privat: L’indicador base és el nombre de vehicles x kms realitzats en estat de saturació i
el nombre d’interseccions amb índexs de saturació >90% en hora punta..
Aparcament: Els indicadors són els dèficits d’aparcament residencial, rotatori i de distribució de
mercaderies a cada zona, així com la indisciplina. A aquests s’ha afegit indicadors de gestió de
l’aparcament (equilibri tarifari, permanències màximes i adaptació de l’oferta a cada demanda
específica: residencial, rotació, CD, treballadors, etc.)
Seguretat Viària: Els indicadors es basen en l’anàlisi estadística de l’accidentalitat i
complementàriament en la detecció de punts d’elevada accidentalitat o risc. Es proposen
actuacions individualitzades per a aquelles interseccions o trams d’especial perillositat.
Les fases 2 i 3 es realitzen de forma simultània amb temps estipulats al Plec de Condicions
Tècniques d’un mes per a cadascuna. A continuació es presenta la taula resum dels treballs a
realitzar per fases.
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Fig. 1.7 Cronograma PMU
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2. ANÀLISI TERRITORIAL I SOCIOECONÒMICA
Per a l’anàlisi de la mobilitat de Mataró s’han analitzat els factors més determinants, com són la
morfologia del municipi, les infraestructures existents (vies, oferta transport públic, oferta per a
vianants, etc.) així com la demanda de mobilitat existent, les dades socioeconòmiques (mercat de
treball, població activa, etc.), els centres atractors i generadors de mobilitat, etc. Aquests elements
són bàsics per entendre la lògica del funcionament de la mobilitat interna i la que es genera a
l’entorn de Mataró.
En aquest sentit, convé assenyalar que, tot i que l’àmbit d’actuació del PMU és el terme municipal,
la seva mobilitat està determinada pel seu entorn -comarca del Maresme- en diversos aspectes,
com són els desplaçaments interurbans, les àrees urbanitzades limítrofs, etc. Per aquest motiu, el
present Pla de Mobilitat Sostenible inclou tots aquells aspectes i a tots aquells agents que
influeixen en les característiques de la mobilitat de Mataró.

2.1. Situació geogràfica i estructura territorial
Mataró és la capital de la comarca del Maresme, situada en la costa mediterrània a 30 km al nordest de Barcelona, en el segon cinturó metropolità. Té el seu origen en la Iluro romana, de la què
queden restes en el casc històric (ciments de vivendes i clavegueram). El nucli urbà està envoltant
per una de les principals vies de comunicació que estructura el Maresme i dota a la ciutat d’una
circumval·lació que per Mataró funciona a mode de ronda. Aquesta via absorbeix el trànsit que
havia de creuar la ciutat per la N-II i disposa de tres sortides que donen accés a la ciutat; Mataró
Sud, Mataró Oest i Mataró Nord.
Durant la redacció del present PMUS s’estan executant dos projectes d’importància: nous
accessos des de la C-32 que milloren l’enllaç Oest i l’enllaç del Sorrall que constituirà una
connexió amb la C-32 i la C-60.
La formació del municipi es produeix en 1480, per privilegi reial. En el segle XVI es construeix la
muralla, de la què es conserven alguns trams en el centre històric. La vila medieval s’edifica al
voltant de Santa Maria i la Plaça Gran. En els segles XVII i XVIII la ciutat creix pels camins que
sortien de les portes de la muralla.
El començament de la industrialització es produeix l’any 1839, amb la primera fàbrica tèxtil, i
provoca el creixement urbà i l’arribada d’immigrants. L’any 1848 arribà el ferrocarril. L’eixample es
construeix l’any 1878, fixant la trama urbana entre les rondes. En els anys cinquanta i seixanta es
produeix l’arribada d’immigrant de Murcia, Andalusia i Extremadura, que s’instal·laran en la
perifèria creant barris d’autoconstrucció en les voreres de les colines, separats del centre de la
ciutat per les rieres i vaguades i molt mal comunicats amb el centre urbà.: Cerdanyola, Cirera,
Rocafonda, La Llàntia, Vista Alegre, Cirera, Molins i altres. Paral·lelament sorgeixen
urbanitzacions fora del casc situades en zones forestals o rústiques: Can Marques, La Fornenca,
La Cornisa, Les Sureres, Can Vilardell.
Amb l’aprovació del Pla General d’ordenació de 1977 i la seva revisió de 1996 es projecten nous
sector en els buits urbans, colmatant la trama amb equipaments, serveis i àrees residencials, a la
vegada que es millores les connexions cosint els diferents creixements del municipi. En els anys
noranta i la primera dècada del segle XXI es desenvolupen els sectors de planejament de caràcter
industrial i terciari (Mata Rocafonda Sud, Pla d’en Boet I i Pla d’en Boet II, El Rengle i Hortes del
Camí Ral); residencial (Can Boada, Puig i Cadafalch, Les Valls, Roques Albes i Parc Central) i
d’equipament (Cirera Nord i Can Soleret).
En el centre i eixample s’està produint des dels anys noranta una substitució irregular de vivendes
tradicionals d’una o dues plantes per blocs de 3 o 4, mitjançant l’agrupació de vàries parcel·les.
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Les activitats industrials es van traslladant des del nucli urbà als nous sectors industrials. En els
últims anys s’han realitzat diverses actuacions de requalificació urbana i millora de l’habitabilitat,
emmarcades en diferents plans i programes, alguns d’ells amb cofinançament de la Generalitat
(Llei de Barri), o de l’Estat (Fons Estatal d’Inversión Local).
El creixement urbà ha tingut com a límits naturals les rieres d’Argentona i de Sant Simó, a l’oest i a
l’est respectivament, el mar Mediterrani al sud, i l’autopista del Maresme al nord, per sobre d’ella
només hi ha un sector d’equipament i serveis terciaris.
La ciutat s’estructura sobre una sèrie d’eixos viaris perpendiculars a la costa que discorren sobre
les rieres, i eixos paral·lels a la costa que marquen els diferents creixements de la ciutat.
Existeixen cinc eixos verticals principals:


La Riera d’Argentona, límit urbà a l’oest, eix industrial i productiu.



L’eix avinguda Europa – Ronda Barceló, és l’eix central que comunica el port amb la
muntanya, unint els barris perifèrics entre ells i amb el centre.



La Ronda Cervantes, paral·lela a la Riera de Sant Simó, és un eix esportiu, recreatiu, i de
connexió amb les àrees lliures d’ús agrícola (Cinc Sènies), que constitueix el límit del sòl
urbà a l’est.



Ronda de Jaume Ferran – Ronda de Sant Oleguer.



Ronda Bellavista – Ronda Doctor Turró.

Els eixos paral·lels a la costa principals són:


L’avinguda del Maresme, per la què discorre el traçat del ferrocarril, corresponen al traçat
de l’antiga N-II.



El Camí Ral de la Mercè, camí històric al casc urbà.



L’eix que connecta camí del Mig i la ctra. de Mata a través del camí de la Geganta-Ronda
Alfons X

El casc històric està delimitat pel Camí Ral al sud, i els carrers Muralla de Sant Llorenç, Muralla del
Tigre, Muralla de la Presó, Muralla dels Genovesos i el carrer de l’Hospital. El centre està format
pel què fou la ciutat intramurs i ha estat peatonalitzat.
Al voltant del centre s’ha desenvolupat l’eixample. Es diferencia d’ell per tenir una trama més
ortogonal, la tipologia característica és la de ―casa de cos‖ (vivendes d’una o dues plantes amb
una crugia de 4,5 – 5 metres, limitada per l’ample de les bigues).
La ronda formada pel Camí del Mig i el Camí de la Geganta suposa el límit nord de l’eixample.
Sobre ella es situa una franja d’espais lliures (Parc Central) i equipaments, que junt a diversos
sectors residencials d’illa tancada, de vivenda unifamiliar i ciutat jardí, separen l’eixample dels
barris perifèrics sorgits en els anys cinquanta i seixanta. En els espais entre els diferents barris, i
entre ells i l’Autopista del Maresme, també es localitzen àrees lliure (Parc del Turó de Cerdanyola)
i equipaments.
La Ronda de Mataró, límit nord amb les àrees de muntanya, per la què transcorre el trànsit de
circumval·lació (Autopista del Maresme), alliberant el pas per la costa, és el principal eix de
connexió supramunicipal, i en ella es situen equipament i serveis terciaris, com l’hospital, els
bombers i un centre comercial.
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Fig. 2.1 Zones de creixement urbà Mataró.
Font: Ajuntament de Mataró

La divisió administrativa de Mataró presenta onze barris dels quals, dos d’ells —Cerdanyola i
l’Eixample— concentren pràcticament el 50% de la població del municipi i representin més del
40% de la seva superfície urbana, quelcom a tenir sempre present quan s’avalua la incidència de
qualsevol procés demogràfic i social.
El nucli històric de la ciutat s’assenta en l’estreta franja de sòl pla que hi ha entre la línia de costa i
la serralada litoral. L’expansió d’aquesta zona es va consolidar sobre aquest terreny pla
conformant, al sud d’aquest nucli, l’Eixample i el Pla d’en Boet, i per la zona nord, el barri
Escorxador-Palau, amb una estructura en quadrícula bastant regular. Els barris que s’han anat
consolidant en forma de ventall al voltant del pla s’han hagut d’adaptar a una orografia més
accidentada que ha determinat l’estructura urbana i l’accessibilitat dels diferents barris per mitjà
d’eixos viaris principals. A la zona oest s’hi localitzen els barris de Cerdanyola (que es pot dividir
en sector nord i sector sud), Peramàs i la Llàntia; a la zona centre, el barri de Cirera, i a la zona
nord els Molins, Vista Alegre i Rocafonda. El municipi està diferenciat en 6 districtes i 74 seccions
censals, que s’agrupen en 13 zones de transport. Les seccions censals i en algun cas les illes
serviran com a esquelet d’una zonificació en el tractament de les dades de mobilitat i les dades
bàsiques. (Veure plànol 2.1.1)
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2.2. Anàlisi econòmica
Aquesta anàlisi s’ha basat en l’informe de conjuntura socioeconòmica de l’Ajuntament de Mataró.
Les darreres disponibles són de l’any 2011 i indiquen:
En Mataró, al setembre del 2011, hi havia 3.420 empreses, un -2% inferior a la xifra d’un any
abans. Entre les principals seccions econòmiques de la ciutat tan sols les dedicades al comerç i a
la d’educació han registrat un creixement interanual quant al nombre d’empreses. En la resta de
seccions econòmiques importants de la ciutat –indústries manufactureres, construcció, sanitat i
hostaleria–, el nombre d’empreses s’ha reduït.
A l’àrea laboral les xifres mostren els efectes de la contracció econòmica. Així, les dades del mes
de desembre del 2011 determinen 13.739 desocupats registrats, un 10,8% més de desocupats
que un any abans, i una taxa d’atur del 20,5%.

Fig. 2.2 Evolució de la taxa d’atur (aturats/població activa) de l’entorn de Mataró.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Mercat de Treball de Mataró
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Fig. 2.3 Taxes d’atur comparades
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Fig. 2.4 Diagrama de taxa d’atur registrat
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2.2.1. Activitat econòmica. El comerç
Tot i que encara persisteix una certa barreja d’usos industrials en les àrees residencials més
centrals, la major part de l’activitat secundària s’ha traslladat als polígons industrials. L’activitat
comercial, d’altra banda, manté la seva localització tradicional relacionada amb el centre històric
de la ciutat, però la implantació de noves estructures comercials més disperses i d’un gran centre
comercial i de lleure a la perifèria urbana planteja una alternativa als hàbits de compra.
A Mataró hi distingim 2 tipus de comerç: El comerç de perifèria ubicat fora del casc urbà de la
ciutat i, el comerç urbà, ubicat al centre històric de la ciutat, als diferents barris i també a les
noves zones urbanes.
El comerç de perifèria representat pel centre comercial Mataró Parc que acull un hipermercat,
comerços, restauració i activitats d´oci.
El comerç urbà es configura en eixos comercials, caracteritzats per ser un espai comercial
delimitat, amb una concentració i continuïtat de façanes comercials i amb la possibilitat de passeig.
En total hi han set eixos comercials: Comerç Mataró Centre, com a eix de centralitat històrica, el
Centre Comercial de la Plaça de Cuba i Rodalies, La Gran Botiga, Comerç Rocafonda i
Cerdanyola Comercial com a eixos de centralitat de barri i Bulevards de Mataró com a nou eix de
centralitat.
Al centre històric i a l'Eixample hi trobem els dos mercats municipals: el mercat de la Plaça de
Cuba i el mercat de la Plaça Gran.
Mataró ha estat tradicionalment —i ho continua sent— un important nucli comercial, punt de
referència en l’àmbit comarcal. Aquesta rellevància, pel que fa a l’oferta comercial, es va veure
reforçada l’any 2000 amb l’obertura del centre comercial Mataró Parc. El centre ha originat
l’arribada de compradors procedents de municipis de la comarca —i també de comarques
properes—, tot i que el fet que majoritàriament hagin optat pel vehicle privat ha generat força
problemes de trànsit a la sortida de la C‐32; de fet, aquesta sortida de l’autopista ha hagut de ser
remodelada per tal d’absorbir tot el trànsit que genera Mataró Parc.
Al nucli urbà de Mataró, la conversió en zona de vianants del centre de la ciutat, la remodelació del
Mercat de la plaça de Cuba i la dinamització dels mercats no sedentaris han ajudat a impulsar el
comerç del nucli urbà de la ciutat.
No obstant això, és evident que l’oferta comercial mataronina requereix de l’impuls de la demanda
perquè els comerços puguin subsistir. En l’època de creixement econòmic, el consum —en
especial, el de les famílies— era el pal de paller de l’economia espanyola, catalana i, per extensió,
mataronina. En l’actual situació de crisi, però, el consum està caient i aquest fet queda reflectit en
les dades de l’oferta comercial que presenten una reducció del nombre d’assalariats, empreses i
autònoms.
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El gràfic anterior permet contextualitzar l’evolució de la secció econòmica del comerç de Mataró
respecte de la progressió del conjunt de Catalunya. En general, el gràfic presenta un perfil
descendent en tots dos àmbits amb la diferència que el descens a Catalunya presenta un pendent
moderat, mentre que a Mataró és molt més abrupte. Així, Mataró registra una davallada d’uns 10
punts percentuals en un any, metre que a Catalunya ha estat de poc més de 4 punts percentuals
en dos anys.
En analitzar les divisions que configuren la secció del comerç a Mataró amb més precisió, s’hi
observa que la principal divisió és la del comerç al detall, amb 3.309 assalariats, el 56,7% dels
assalariats de la secció, tot i que al 2012 ha perdut el ‐4,8% dels efectius. La segona divisió en
importància quant al nombre d’assalariats és la del comerç a l’engròs, amb 1.997 assalariats
(34,2%) i una davallada interanual del nombre d’efectius del ‐3%. La divisió amb menys pes dins
de la secció de comerç és la de la venda i reparació de vehicles de motor, amb 526 assalariats, un
pes del 9% i una pèrdua el darrer any del ‐10,8% dels assalariats.
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Evolució de la població des de 1900 fins a 2017.
Segons les dades publicades per l’INE a 1 de gener de 2017, el nombre d’habitants a Mataró era
de 126.127, 610 habitants més que l’any 2016. En el següent gràfic es pot veure quants habitants
té Mataró al llarg dels anys.

Habitants segons lloc de naixement.
Segons les dades publicades per l'INE procedents del padró municipal de 2017 el 44,27%
(55.835) dels habitants empadronats en el Municipi de Mataró han nascut en aquest
municipi, el 38,94% han emigrat a Mataró des de diferents llocs d'Espanya, el 17,12% (21.596)
des d'altres municipis de la província de Barcelona, l’1,62% (2.043) des d'altres províncies de la
comunitat de Catalunya, el 20,19% (25.471) des d'altres comunitats autònomes i el 16,79%
(21.182) han emigrat a Mataró des d'altres països.
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Estructura i distribució de la població
2.3.1. La Població
Segons les dades del padró continu, a 1 de gener de 2018, a Mataró hi havia empadronats un
total de 127.014 habitants, 855 més que l’any anterior, la qual cosa suposa una variació relativa
del 0,68% respecte del principi d’any. Es tracta del creixement de població més elevat des de l’any
2011 i amb el qual se supera en un any el llindar dels 127.000 habitants, consolidant la posició de
Mataró com a vuitena ciutat amb més habitants de Catalunya. En els darrers cinc anys, la població
de la ciutat ha augmentat en 2.905 habitants i en 7.156 en els últims deu. Només el 2013 va
registrar una mínima variació negativa.

L’any 2017, el saldo migratori (diferència entre altes i baixes) representa el 80,18% del saldo total
de població, d’aquesta manera recupera el protagonisme perdut en el període 2008-2016 com a
motor demogràfic de la ciutat a favor del saldo natural (diferència entre naixements i defuncions).
Per nacionalitats, el saldo natural és negatiu per a la població de nacionalitat espanyola (-99
habitants) i positiu per a l’estrangera (+272 habitants), mentre que en el cas del saldo migratori, el
de població de nacionalitat espanyola també és negatiu (-151 habitants) i el de nacionalitat
estrangera és clarament positiu amb +851 habitants.
En relació amb la distribució per sexe, els homes sumen un total de 62.976 habitants i les
dones,64.038. En el darrer any, els homes han augmentat en 421 nous habitants i les dones, en
434. L’índex de masculinitat (relació del total d’homes sobre el de dones) del conjunt de la ciutat
és del 98,34%,valor similar al registrat l’any anterior. Entre els factors que incideixen en el valor
assolit per aquest índex està el procés d’envelliment de la població –atesa l’esperança més gran
de vida de les dones- i la distribució de la població estrangera extracomunitària, atès l’índex més
gros de masculinitat de les poblacions originàries de Marroc i de països de l’Àfrica Subsahariana.
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Població per barris
A 1 de gener de 2018, els tres barris amb més població de Mataró són l’Eixample (31.782
habitants que representen el 25,02% de la població total), Cerdanyola (30.945 habitants i un
24,36% del total) i Rocafonda (11.345 habitants que suposen un 8,93%). En el darrer any, nou
dels onze barris de la ciutat han vist augmentar la seva població. Els que més han crescuts en
termes absoluts són Rocafonda (+290), l’Eixample (+254) i Cerdanyola (+119). Per contra, els
barris que han disminuït la seva població són Pla d’en Boet (-63) i Cirera (-28). En termes relatius,
els barris que registren les variacions anuals positives més significatives són Rocafonda (+2,62%),
La Llàntia (+1,58%) i Centre (+1,57%), mentre que les negatives corresponen als barris de Pla
d’en Boet (-1,13%) i Cirera (-0,26).

Piràmide demogràfica
En relació amb l’estructura d’edat, a 1 de gener de 2018, la població menor de 15 anys suma un
total de 21.040 habitants i representa el 16,57% de la població total. Respecte d’ara fa un any, els
menors de 15 anys han crescut en 76 nous habitants, un 0,36% en termes relatius. Per la seva
banda, la població de 65 i més anys és de 21.965 habitants i dóna compte del 17,29% de la
població total.
En un any, la població ha augmentat en 488 habitants, fet que representa un 2,27% en termes
percentuals.
En consonància amb tot això, l’índex d’envelliment de la ciutat (relació entre la població de 65 i
més anys i la de menors de 15 anys) puja (0,02 punts) i se situa en l’1,04 ―el 104,40 en base
100―. El darrer any, la diferència entre la població de 65 i més anys i la de menors de 15 anys
(+925 habitants) és la més elevada des de l’inici de la sèrie l’any 1981. En els darrers tres anys
aquesta diferència sempre ha estat favorable a la població de major edat i s’ha anat ampliant
progressivament.
Els trams d’edat amb un major pes en el conjunt de la població són el de 40-44 anys i el de 35-39
anys.
El primer amb una població d’11.536 habitants representa el 9,08% del total, amb un increment de
0,06 punts percentuals respecte d’un any abans. El segon, amb una població de 10.608, explica el
8,35% del total, amb una davallada de -0,42 punts respecte a 2017. A més d’aquests dos trams
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d’edat, els de 45-49 i 50-54 anys també donen compte d’un percentatge de població superior al
7%.
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2.4. Centres d’atracció i generació de viatges
A Mataró, els centres de generació de viatges es troben molt concentrats al nucli urbà,
especialment en els barris de Cerdanyola i Rocafonda, on es concentren les majors densitats de
població, mentre que els centres atractors de viatges es localitzen per tot el territori. Així, les zones
generadores de viatges, relacionades amb les àrees residencials, són, com ja s’ha esmentat, les
localitzades al nucli urbà, i, en menor proporció, a les urbanitzacions disperses.

Fig. 2.5 Distribució territorial de la població de Mataró

D’altra banda, els centres d’atracció de viatges corresponen, en primer lloc, als usos del sòl
relacionats amb els centres de treball, equipaments, zones comercials, centres administratius, i en
general, a tots aquells punts o zones de la ciutat que concentren una certa demanda de viatges. A
continuació es relacionen els principals centres atractors, començant per aquells usos que ocupen
una major extensió al municipi. Al plànol 2.1 es mostra la seva localització.

Polígons Industrials i àrees d’activitat econòmica
A Mataró s’han observat 10 polígons o zones industrials. D’aquests, 4 es localitzen al sud del
centre urbà (El Rengle 1, Hortes del Camí Ral, Pla d’En Boet i Balançó i Boter). Al nord es situen
els Polígons de Mata – Rocafonda, i Vallveric. Els restants són petits sectors integrats al nucli
urbà: Passatge d’en Matas, Cal Collut, Ca l’Ybern, amb activitat industrial de menor entitat.

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Mataró

43

El Pla d’en Boet és el polígon industrial més representatiu, localitzant-se al sud de la ciutat i
disposa d’una accessibilitat bona, doncs és possible l’accés des de l’autopista i la carretera sense
passar pel nucli urbà. L’accés es pot realitzar directament per la carretera N-II, la connexió amb
l’autopista C-31, o la Via Sèrgia que connecta amb la B-40. Totes elles sense passar pel casc
urbà.

Fig. 2.6 Polígons Industrials a Mataró.
Font: Ajuntament de Mataró

En quant a les àrees industrials de Mata - Rocafonda disposa de dos accessos des de l’autopista
(accés Sud) i des de la nacional N-II per la Riera de Sant Simó, sense requerir el pas per la zona
urbana interior. Per tant, l’accessibilitat en vehicle privat és adequada. Actualment l’afluència de
viatges a peu i en bicicleta en aquests sectors és molt baixa, malgrat que el sector del Pla d’en
Boet disposa de amplades de vorera suficient i la distància al Centre de Mataró presenta viatges
en aquests modes.

44

DOCUMENT I . MEMÒRIA

Mataró Parc i Hospital
Mereix una consideració especial el sector oest de Mataró en el què es concentra una activitat
comercial de gran generació de viatges i l’Hospital de Mataró.
El funcionament en dies laborables és generalment fluid, però en dissabtes, es produeixen altes
afluències i retencions degut a l’efecte del centre comercial.
Durant la redacció del present PMUS s’ha projectat i executat una modificació dels accessos Oest
a Mataró, amb un nou enllaç que resol la problemàtica actual en aquest sector.

Centres d’ensenyament
Al centre de Mataró, i dispersos pel territori, existeixen un total de 86 centres educatius: 45 d’
educació infantil de primer cicle i 32 d’Educació Primària, 19 d’ESO, 12 de Batxillerat, 6 de
Formació Professional i 2 PCPI.

Equipaments culturals
A la ciutat existeixen diversos casals, 9 museus o sales de exposicions, 4 teatres o sales de
concerts i 4 biblioteques. tots es localitzen al centre urbà.

Zones esportives
A Mataró existeixen 12 camps d’esports, 14 pistes poliesportives i 5 zones esportives o palaus
d’esports. La distribució territorial és àmplia, amb concentracions al voltant del Parc Central, Pla
d’en Boet, Sector del Sorrall, Camí del Mig, Cirera i Rocafonda.

Centres sanitaris
En relació als centres sanitaris, destacar els CAPs, situats de forma repartida entre els
districtes: CAP La Riera (Mataró), CAP Rocafonda - Palau, CAP Ronda Cerdanya, CAP La
Llàntia, CAP El Maresme, CAP Mataró Centre i CAP Cirera - Molins.

Zones comercials
A Mataró trobem dos tipus de mercats, els mercats fixos i els mercats ambulants.
Els mercats municipals fixos són gestionats per l’Ajuntament. El mercat de la Plaça Gran (El
Rengle) es configura com un mercat molt singular pel fet de què es tracta d’un mercat modernista
de petites dimensions, en el què les parades donen directament al carrer. El mercat de la Plaça de
Cuba actualment es troba en procés de reforma. Els mercats fixos de Cerdanyola i el Palau són de
propietat privada.

Port i platges
Mataró compta amb 2,2 km de platges; platja de Ponent, la platja de Varador, la platja del Callao
i la platja de Sant Simó. A aquestes es poden realitzar diverses activitats al mar com la pesca o la
vela i disposen de activitats de restauració que generen sobre tot a l’època d’estiu una gran
afluència de visitants.
En la mateixa zona es situa el Port de Mataró. Aquest port és eminentment esportiu, encara que
compta, també, amb una dàrsena pesquera. Està gestionat per l’organisme públic Consorci Port
Mataró i ofereix 1.080 amarres per a embarcacions de fins a divuit metres d’eslora.
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L’àrea del Port inclou 7.000 m2 de la zona comercial amb comerços i tallers nàutics, entre els
què es troben centres de vela, rem, pesca i submarinisme. Compta, també, amb una important
oferta de bars, restaurants i locals d’oci nocturn. La seva situació a molt poca distància del centre
de Mataró permet el seu accés a peu per part dels residents.

Fig. 2.7 Localització dels mercats de Mataró

A més, Mataró compta amb 7 mercats ambulants. Els mercats ambulants o mercadals són tan
antics com el propi comerç i actuen com un canal de distribució comercial de proximitat a la
demanda. Tenen lloc a l’aire lliure, fet que els caracteritza també com un acte d’oci de
dinamització.
D’altra banda, existeixen diversos eixos comercials o terciaris al centre de la ciutat, entre els quals
destaquen Mataró Centre i en el seu entorn el sector de la Plaça de Cuba. Altres eixos comercials
amb potencial atracció són La Gran Botiga, Comerç Rocafonda, Bulevards de Mataró, i
Cerdanyola comercial. A l’exterior de l’autopista junt amb l’Hospital es situa el centre comercial
Mataró Parc. En aquests eixos es concentra un elevat nombre de botigues, serveis, i establiments
de restauració.

Fig. 2.8 Principals sectors comercials de Mataró
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Espais verds
Mataró disposa d’una elevada oferta de parcs i jardins repartits per tota la zona urbana. Entre ells,
destaquem el Parc Central situat sobre l’anella de les rondes D’altra banda, a la zona litoral de
Mataró també existeixen altres zones verdes associades a la Platja del Varador i a la platja del
Callao.
La connexió de cadascun dels centres d’atracció de viatges amb els diferents barris que
conformen el municipi permet la definició dels itineraris òptims pels diversos mitjans de transport, a
peu o bicicleta i vehicles motoritzats.
Cal destacar que, a més dels itineraris urbans a peu o en bicicleta, a Mataró existeixen nombroses
vies que comuniquen els barris amb el centre urbà (urbanitzacions, zones industrials, platges,
etc.), part dels quals, com ja s’ha comentat, podrien ser accessibles a peu o en bicicleta si es
proporciona una oferta còmode i segura.
Per últim, la connexió amb els municipis veïns és adequada en quant al trànsit rodat. En relació a
l’accessibilitat a peu i en bicicleta, aquesta és reduïda. Serà objectiu d’aquest PMUS millorar les
connexions directes amb els municipis veïns.
Els plànols 2.4.2 a 2.4.6 mostren la localització dels principals serveis i àrees d’atracció.
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2.5. Parc de vehicles i dades de motorització
El parc de vehicles de Mataró està format per 75.360 vehicles, segons dades de l’Ajuntament de
2017. D’aquests, uns 51.926 són turismes, i 12.458 són motos o ciclomotors i 10.976 altres tipus
de vehicle. Des de l’any 2008, es manté molt estabilitzat el parc de vehicles amb un increment a
partir de l’any 2015.
En quant a l’evolució del parc de vehicles, aquesta és positiva entre els anys 2005 i 2010, amb un
augment gradual.

Fig. 2.9 Evolució del parc de vehicles.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat i Ajuntament

48

DOCUMENT I . MEMÒRIA

MOTORITZACIÓ (turismes/1.000 hab)

L’índex de motorització global del municipi és de 412 turismes/1.000 habitants. Aquest índex
registra un fort increment l’any 2007, i a partir d’aquest moment es redueix, tot i que de forma molt
lleugera amb un repunt els últims anys.

Comparació de la motorització entre els municipis de la
RM de Barcelona de més de 100.000 habitants
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Fig. 2.10 Motorització dels municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona de més de 100.000 habitants

En quant a l’índex motorització de turismes, actualment a Mataró és de 402 turismes/1.000. hab.,
un valor mig-alt entre les ciutats més grans de la Regió Metropolitana de Barcelona

