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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE 

 

1.1. Antecedents i introducció 

A l’any 2008 l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local de la Diputació de Barcelona 
encarrega a Consulting FormaPlan S.L. l’estudi de mobilitat del municipi de Vallgorguina. Trobant-
se el pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) en fase de revisió, es planteja la necessitat de 
dur a terme, de forma complementària, l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada del nou 
POUM. 

Tal i com es recull en el Decret 344/2006, els estudis d’avaluació de la mobilitat generada s’han 
d’incloure, com a document independent, en la tramitació dels instruments d’ordenació urbanística 
relatius al planejament general, i s’haurà de sotmetre, de forma simultània, a informe de l’Autoritat 
Territorial de la Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona. 

Aquest Estudi d’avaluació de la mobilitat generada, com a document integrat en el Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Vallgorguina aprovat inicialment el 2 de novembre de 2010, fou sotmès a 
la consideració de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), que va emetre informe, que 
s’adjunta a l’annex 2, el 20 de desembre de 2010.  

En data 12 de març de 2014 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va adoptar l’acord d 
emetre informe sobre el Pla d’ordenació urbanística municipal de Vallgorguina,, amb un seguit 
d’observacions per tal que puguin ser incorporades en l’acord d’aprovació subsegüent. 

Com a conseqüència de les esmentades observacions s’ha tornat a formular el POUM, i 
conseqüentment, s’ha adaptat l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada per aquesta nova 
proposat, que disminueix sensiblement la mobilitat generada. 

 

1.2. Delimitació administrativa de l’àmbit d’estudi  

El municipi de Vallgorguina es troba situat al sud del Vallès Oriental, a tocar de la comarca de 
Maresme i al centre del Parc Natural del Montnegre i el Corredor. Precisament, el nucli de 
Vallgorguina es troba just al punt que divideix aquests dos subsistemes, coincidint amb el pas de 
la carretera C-61 que enllaça Arenys de Munt i Sant Celoni. És interessant tenir present aquesta 
component en el seu emplaçament, que fa de Vallgorguina un nucli proper al corredor de la AP-7 i 
proper a la zona costera, però que a l’hora es troba en un medi de baixa muntanya amb les 
particularitats que això comporta. 

Situat a uns 40 quilòmetres de Barcelona, 17 de Mataró, 26 de Granollers i 6 de Sant Celoni, 
Vallgorguina es presenta com un municipi amb un marcat caràcter residencial, amb extenses i 
nombroses urbanitzacions disperses pel seu territori i una escassa activitat econòmica. 
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Figura 1  Localització de Vallgorgu

Vallgorguina presenta una forta relació amb Sant Celoni, municipi situat a vuit quilòmetres de 
distància respecte al seu centre urbà, i a uns nou
l’extrem sud-oest. 

Figura 2  Localitzaci
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Figura 1  Localització de Vallgorguina a nivell regional 

Vallgorguina presenta una forta relació amb Sant Celoni, municipi situat a vuit quilòmetres de 
centre urbà, i a uns nou quilòmetres, respecte a 

Figura 2  Localització de Vallgorguina a nivell local 
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Al municipi s’hi troben fins a 5 nuclis poblacionals que es troben completament separats entre ells i 
amb connexions directes difícils. El nucli antic, molt més compacte, aglutina poc més del 40% de 
la població i concentra la pràctica totalitat d’activitats i serveis. A prop seu s’hi troba la urbanització 
Puigdemir, amb una certa facilitat d’accés al nucli antic. 

Al marge de l’AP-7 i amb més connexió amb Sant Celoni que amb Vallgorguina, s’hi troben les 
urbanitzacions de Canadà Parc i La Baronia del Montseny, amb cases unifamiliars molt disperses i 
situades en un entorn de fortes pendents i masses forestals. Totes dues tenen una població 
sensiblement inferior a la que resideix al nucli antic i Puigdemir. 

Finalment, al límit del municipi i prop del terme municipal d’Arenys de Munt, s’hi troba la 
urbanització de Collsacreu amb escassa població i una dispersió encara més marcada. 

 

 

Figura 3  Nuclis poblacionals dins del terme municipal de Vallgorguina 

 

1.3. Marc legal general 

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

La Llei 9/2003, de 13 de juny, té per objecte establir els objectius als quals ha de respondre una 
gestió de la mobilitat de les persones i del transport de mercaderies adreçada a la sostenibilitat i la 
seguretat i garantir a tots els ciutadans una accessibilitat amb mitjans sostenibles. 

En aquest sentit, els principis inspiradors de la Llei més destacats, definits a l’Article 2, són els 
següents: 

- Assegurar el dret dels ciutadans a l’accessibilitat en unes condicions de mobilitat adequades i 
segures que impliquin el mínim impacte ambiental possible. 
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- Donar prioritat als mitjans de transport de menor cost social i 

- Fomentar i impulsar el transport públic col·
impacte baix o nul, com els desplaçaments amb bicicleta o a peu.

- Estimular una mobilitat sostenible. La Llei de mobilitat estableix els instru
següents, els quals representen un interès per al disseny urbà:

- L’Article 6 planteja l’elaboració de les directrius nacionals de mobilitat (DNM) com el marc 
orientador per a aplicar els objectius de mobilitat mitjançant l’establimen
objectius temporals, propostes operatives i indicadors de control.

- L’Article 9 defineix els plans de mobilitat urbana (PMU) com el document bàsic per a configurar 
les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catal
indica que s’han d’adequar als criteris i les orientacions establerts pels plans directors de 
mobilitat de llur àmbit i, si escau, als plans específics, i que han d’incloure un pla d’accés als 
sectors industrials de l’àmbit t

Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació de ls estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada  

El Decret 344/2006, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, té per objecte 
determinar els instruments i projectes que han d’incorporar un estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada, establir-ne les directrius per a elaborar
per a la tramitació, i també concretar les obligacions de finançament de les pe
de les actuacions generadores de la nova mobilitat.

En aquests estudis d’avaluació de la mobilitat generada, es quantifica l’increment potencial de 
desplaçaments que generaria una nova planificació o una nova implantació d’activitats i la
capacitat d’absorció dels serveis viaris i dels sistemes de transport, incloent
transport. A més, es valora la viabilitat de les mesures proposades en l’estudi mateix per a 
gestionar de manera sostenible la nova mobilitat.

Decret 305/ 2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglame nt de la Llei d’urbanisme

En el títol quart del Decret 305/2006, de planejament urbanístic, s’hi inclou l’article 85 en el que es 
recull la documentació dels plans parcials urbanístics i els plans parcials
Entre aquesta documentació s’hi inclou la necessitat de la realització de l’estudi d’avaluació de la 
mobilitat generada, segons el contingut que determina la legislació sobre mobilitat.

Decret 135/1995, de 24 de març, de promoc

El Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi 
d'accessibilitat (DOGC núm. 2043, de 28/4/1
d’ús públic i defineix les condicions bàsiques dels itineraris adaptats per a persones de mobilitat 
reduïda, els aparcaments, la correcta disposició del mobiliari urbà i la senyalització, i també 
l’accessibilitat al transport. 

Pel que fa a la Llei 10/1993 de 8 d’octubre, que complementa el Decret anterior, aquesta regula 
l’accés de les persones amb disminució visual que van acompanyades de gossos pigall.
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Donar prioritat als mitjans de transport de menor cost social i ambiental. 

mpulsar el transport públic col·lectiu i altres sistemes de transport que comportin un 
impacte baix o nul, com els desplaçaments amb bicicleta o a peu. 

Estimular una mobilitat sostenible. La Llei de mobilitat estableix els instru
següents, els quals representen un interès per al disseny urbà: 

L’Article 6 planteja l’elaboració de les directrius nacionals de mobilitat (DNM) com el marc 
orientador per a aplicar els objectius de mobilitat mitjançant l’establiment d’orientacions, criteris, 
objectius temporals, propostes operatives i indicadors de control. 

L’Article 9 defineix els plans de mobilitat urbana (PMU) com el document bàsic per a configurar 
les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya. Pel que fa al contingut, 
indica que s’han d’adequar als criteris i les orientacions establerts pels plans directors de 
mobilitat de llur àmbit i, si escau, als plans específics, i que han d’incloure un pla d’accés als 
sectors industrials de l’àmbit territorial que els correspongui. 

Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació de ls estudis d’avaluació de la mobilitat 

El Decret 344/2006, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, té per objecte 
s i projectes que han d’incorporar un estudi d’avaluació de la mobilitat 

ne les directrius per a elaborar-los, per a definir-ne el contingut i el procediment 
per a la tramitació, i també concretar les obligacions de finançament de les pe
de les actuacions generadores de la nova mobilitat. 

En aquests estudis d’avaluació de la mobilitat generada, es quantifica l’increment potencial de 
desplaçaments que generaria una nova planificació o una nova implantació d’activitats i la
capacitat d’absorció dels serveis viaris i dels sistemes de transport, incloent
transport. A més, es valora la viabilitat de les mesures proposades en l’estudi mateix per a 
gestionar de manera sostenible la nova mobilitat. 

2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglame nt de la Llei d’urbanisme

En el títol quart del Decret 305/2006, de planejament urbanístic, s’hi inclou l’article 85 en el que es 
recull la documentació dels plans parcials urbanístics i els plans parcials urbanístics de delimitació. 
Entre aquesta documentació s’hi inclou la necessitat de la realització de l’estudi d’avaluació de la 
mobilitat generada, segons el contingut que determina la legislació sobre mobilitat.

Decret 135/1995, de 24 de març, de promoc ió de l’accessibilitat  

El Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi 
d'accessibilitat (DOGC núm. 2043, de 28/4/1995), estableix els criteris d’accessibilitat dels espais 
d’ús públic i defineix les condicions bàsiques dels itineraris adaptats per a persones de mobilitat 
reduïda, els aparcaments, la correcta disposició del mobiliari urbà i la senyalització, i també 

Pel que fa a la Llei 10/1993 de 8 d’octubre, que complementa el Decret anterior, aquesta regula 
l’accés de les persones amb disminució visual que van acompanyades de gossos pigall.
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lectiu i altres sistemes de transport que comportin un 

Estimular una mobilitat sostenible. La Llei de mobilitat estableix els instruments de planificació 

L’Article 6 planteja l’elaboració de les directrius nacionals de mobilitat (DNM) com el marc 
t d’orientacions, criteris, 

L’Article 9 defineix els plans de mobilitat urbana (PMU) com el document bàsic per a configurar 
unya. Pel que fa al contingut, 

indica que s’han d’adequar als criteris i les orientacions establerts pels plans directors de 
mobilitat de llur àmbit i, si escau, als plans específics, i que han d’incloure un pla d’accés als 

Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació de ls estudis d’avaluació de la mobilitat 

El Decret 344/2006, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, té per objecte 
s i projectes que han d’incorporar un estudi d’avaluació de la mobilitat 

ne el contingut i el procediment 
per a la tramitació, i també concretar les obligacions de finançament de les persones promotores 

En aquests estudis d’avaluació de la mobilitat generada, es quantifica l’increment potencial de 
desplaçaments que generaria una nova planificació o una nova implantació d’activitats i la 
capacitat d’absorció dels serveis viaris i dels sistemes de transport, incloent-hi tots els modes de 
transport. A més, es valora la viabilitat de les mesures proposades en l’estudi mateix per a 

2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglame nt de la Llei d’urbanisme  

En el títol quart del Decret 305/2006, de planejament urbanístic, s’hi inclou l’article 85 en el que es 
urbanístics de delimitació. 

Entre aquesta documentació s’hi inclou la necessitat de la realització de l’estudi d’avaluació de la 
mobilitat generada, segons el contingut que determina la legislació sobre mobilitat. 

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

995), estableix els criteris d’accessibilitat dels espais 
d’ús públic i defineix les condicions bàsiques dels itineraris adaptats per a persones de mobilitat 
reduïda, els aparcaments, la correcta disposició del mobiliari urbà i la senyalització, i també 

Pel que fa a la Llei 10/1993 de 8 d’octubre, que complementa el Decret anterior, aquesta regula 
l’accés de les persones amb disminució visual que van acompanyades de gossos pigall. 
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1.4. Planejament superior vigent a l’àmbit 

El Pla d’ordenació urbanística municipal de Vallgorguina està subjecte a les prescripcions que 
emanen del document sectorial de planejament territorial que li correspon, el Pla Territorial 
Metropolità de la Regió de Barcelona. Aquest document ha estat aprovat definitivament durant el 
mes de maig de 2010. Aquestes disposicions es descriuen al capítol 2.11.2 de la Memòria 
d’Informació d’aquest document.  

Les prescripcions proposades per als assentaments de la població de Vallgorguina són les 
següents: 

- Nucli de Vallgorguina: creixement moderat 

- Can Puigdemir: àrea especialitzada residencial a reestructurar 

- Canadà Parc: àrea especialitzada residencial a reestructurar. Reducció o extinció dels 
àmbits de Sòl Urbanitzable Delimitat 

- Baronia del Montseny: àrea especialitzada residencial a reestructurar 

- Collsacreu: àrea especialitzada residencial a reestructurar 

- Pocafarina: manteniment del caràcter rural 

- Can Pujades: reducció o extinció de l’àmbit 
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2. PRESENTACIÓ DEL PLANEJAMENT GENERAL

2.1. Situació geogràfica

El Pla d’ordenació urbanística municipal de Vallgorguina que es tramita revisa les Normes 
Subsidiàries de Planejament aprovades definitivament el 27 de juny de 1984 i publicades al DOGC 
el 19 d’octubre de 1984. 

2.2. Objectius del POUM

Objectius genèrics  

- Preservació i millora dels espais oberts: identificació de la matriu territorial de cara a la 
preservació de la biodiversitat, de les connexions biològiques, de les zones inundables i 
geològiques, així com la conservació i millora del 

- Consolidació dels nuclis urbans: establiment d’una acurada delimitació entre sòl urbà i sòl rural, 
definició de tipologies d’edificació respectuoses amb la tipologia tradicional i potenciar la 
rehabilitació dels edificis existents, en 
tècnics i equipaments comunitaris

- Cohesió i inclusió social: Fomentar el dinamisme i les relacions socials, recuperant l’espai 
públic (parcs urbans i equipaments) i organitzant una trama urbana qu
de les diverses activitats econòmiques, i també les relacionades amb el turisme de qualitat lligat 
a la natura, a l’oci i al lleure.

- Enquadrament territorial: garantir el seu encaix dins el sistema metropolità a cavall entre e
Vallès Oriental i el Maresme. En especial sobre el sistema ur
Vilalba Sasserra, Santa Maria i Sant Esteve Palautordera, i Arenys de Munt i de Mar

- Planificació territorial: assumpció dels continguts i disposicions del Pla Te
Barcelona. 

Objectius específics  

Model territorial i d’ocupació de sòl

- Promoció d’un model urbanístic de desenvolupament compacte, amb consolidació del nucli 
tradicional existent de Vallgorguina mantenint la seva estructura i feso
de nous nuclis sense continuïtat amb la trama urbana preexistent

- Readaptació de determinats àmbits urbanístics en sòl urbà (SU) establerts pel planejament 
vigent de cara a potenciar les millores urbanes, les rehabilitacions i l’establiment d’una 
estructura urbana plurifuncional (possible reducció de Can Pujades i Canada
establiment de mecanismes de gestió que permetin la urbanització dels diferents àmbits no 
consolidats del sòl urbà, com són La Solana, Montvall

- Readaptació de determinats àmbits urbanístics en sòl urbanitzable (SUD) establerts pel 
planejament vigent de cara a potenciar les millores urbanes, les rehabilitacions i l’establiment 
d’una estructura urbana plurifuncional (possible reducció de Can Palomer i extrem nord
la urbanització de Collsacreu

- Millorar l’ordenació dels volums edificables 
de nous espais públics i a favor de les polítiques d’habitatge

Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del POUM de Vallgorguina 

PRESENTACIÓ DEL PLANEJAMENT GENERAL

Situació geogràfica  i estructura territorial 

El Pla d’ordenació urbanística municipal de Vallgorguina que es tramita revisa les Normes 
Subsidiàries de Planejament aprovades definitivament el 27 de juny de 1984 i publicades al DOGC 

Objectius del POUM  

Preservació i millora dels espais oberts: identificació de la matriu territorial de cara a la 
preservació de la biodiversitat, de les connexions biològiques, de les zones inundables i 
geològiques, així com la conservació i millora del paisatge existent. 

Consolidació dels nuclis urbans: establiment d’una acurada delimitació entre sòl urbà i sòl rural, 
definició de tipologies d’edificació respectuoses amb la tipologia tradicional i potenciar la 
rehabilitació dels edificis existents, en una trama multifuncional amb habitatge protegit, serveis 
tècnics i equipaments comunitaris. 

Cohesió i inclusió social: Fomentar el dinamisme i les relacions socials, recuperant l’espai 
públic (parcs urbans i equipaments) i organitzant una trama urbana que afavoreixi la realització 
de les diverses activitats econòmiques, i també les relacionades amb el turisme de qualitat lligat 

. 

Enquadrament territorial: garantir el seu encaix dins el sistema metropolità a cavall entre e
Vallès Oriental i el Maresme. En especial sobre el sistema urbà funcional de Sant Celoni, 

lalba Sasserra, Santa Maria i Sant Esteve Palautordera, i Arenys de Munt i de Mar

Planificació territorial: assumpció dels continguts i disposicions del Pla Te

Model territorial i d’ocupació de sòl 

Promoció d’un model urbanístic de desenvolupament compacte, amb consolidació del nucli 
tradicional existent de Vallgorguina mantenint la seva estructura i fesomia. S’evitarà la creació 
de nous nuclis sense continuïtat amb la trama urbana preexistent. 

Readaptació de determinats àmbits urbanístics en sòl urbà (SU) establerts pel planejament 
vigent de cara a potenciar les millores urbanes, les rehabilitacions i l’establiment d’una 
estructura urbana plurifuncional (possible reducció de Can Pujades i Canada
establiment de mecanismes de gestió que permetin la urbanització dels diferents àmbits no 
consolidats del sòl urbà, com són La Solana, Montvall. 

Readaptació de determinats àmbits urbanístics en sòl urbanitzable (SUD) establerts pel 
igent de cara a potenciar les millores urbanes, les rehabilitacions i l’establiment 

d’una estructura urbana plurifuncional (possible reducció de Can Palomer i extrem nord
la urbanització de Collsacreu. 

Millorar l’ordenació dels volums edificables en actuacions de renovació urbana, amb cessions 
de nous espais públics i a favor de les polítiques d’habitatge. 
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PRESENTACIÓ DEL PLANEJAMENT GENERAL  

El Pla d’ordenació urbanística municipal de Vallgorguina que es tramita revisa les Normes 
Subsidiàries de Planejament aprovades definitivament el 27 de juny de 1984 i publicades al DOGC 

Preservació i millora dels espais oberts: identificació de la matriu territorial de cara a la 
preservació de la biodiversitat, de les connexions biològiques, de les zones inundables i 

Consolidació dels nuclis urbans: establiment d’una acurada delimitació entre sòl urbà i sòl rural, 
definició de tipologies d’edificació respectuoses amb la tipologia tradicional i potenciar la 

una trama multifuncional amb habitatge protegit, serveis 

Cohesió i inclusió social: Fomentar el dinamisme i les relacions socials, recuperant l’espai 
e afavoreixi la realització 

de les diverses activitats econòmiques, i també les relacionades amb el turisme de qualitat lligat 

Enquadrament territorial: garantir el seu encaix dins el sistema metropolità a cavall entre el 
bà funcional de Sant Celoni, 

lalba Sasserra, Santa Maria i Sant Esteve Palautordera, i Arenys de Munt i de Mar. 

Planificació territorial: assumpció dels continguts i disposicions del Pla Territorial Metropolità de 

Promoció d’un model urbanístic de desenvolupament compacte, amb consolidació del nucli 
mia. S’evitarà la creació 

Readaptació de determinats àmbits urbanístics en sòl urbà (SU) establerts pel planejament 
vigent de cara a potenciar les millores urbanes, les rehabilitacions i l’establiment d’una 
estructura urbana plurifuncional (possible reducció de Can Pujades i Canada Parc) i 
establiment de mecanismes de gestió que permetin la urbanització dels diferents àmbits no 

Readaptació de determinats àmbits urbanístics en sòl urbanitzable (SUD) establerts pel 
igent de cara a potenciar les millores urbanes, les rehabilitacions i l’establiment 

d’una estructura urbana plurifuncional (possible reducció de Can Palomer i extrem nord-est de 

en actuacions de renovació urbana, amb cessions 
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- Protecció per a preservar la identitat de poble segons les condicions d’ordenació, edificació i 
estètiques. 

- Ordenació del sòl no urbanitzable, potenciant els seus valors i les seves funcions en 
l'estructuració orgànica del territori: connectivitat ecològica, acolliment de valors ambientals, 
regulació de noves construccions i usos. 

- Protecció normativa dels espais i elements amb valors especialment rellevants en el territori 
com espai fluvial de la riera de Vallgorguina i la seva xarxa de torrents associada, les fonts, els 
espais agraris i els paratges de valor. 

- Garantir l’espai obert en el seu front urbà de la riera de Vallgorguina. Es pretén ampliar la 
condició pública d’aquesta façana i aconseguir un parc públic fluvial per a gaudi de tothom. 

- Establir uns corredors verds condicionats que lliguin la trama urbana i connectin diferents 
sectors a peu, des de l’est fins l’oest al llarg de la riera i de sud a nord a través d’una zona 
verda que comuniqui la zona esportiva existent des d’un extrem a un altre del nucli urbà de 
Vallgorguina. 

- Modificar els paràmetres de la zona forestal de manera que es protegeixi de possibles 
actuacions disseminades o periurbanes, seguint els criteris de la nova llei d’Urbanisme i dels 
que determina el Pla Especial del Montnegre - Corredor. 

Cicle de l’aigua 

- Adequació a la disponibilitat de recursos hídrics per al desenvolupament previst derivat del 
POUM i que en la mesura del possible, aquesta disponibilitat es garanteixi en un marc de 
sostenibilitat (especialment pel que fa a l'obtenció del recurs i a la seva gestió). 

- Adoptar mesures per a protegir els recursos hídrics autòctons, especialment de les fonts i els 
pous, orígens de les extraccions d’aigua. 

- Adoptar mesures (normatives i d'altra naturalesa) en el planejament derivat per a assolir 
consums sostenibles d'aigua (foment de l'estalvi i la reutilització). 

Energia 

- Adequació a la disponibilitat de recursos energètics per al desenvolupament previst derivat del 
POUM. 

- Adoptar mesures per a fomentar i incrementar la producció d'energia a partir de recursos 
autòctons i de caràcter renovable amb l’objectiu d’incrementar progressivament el percentatge 
de les fonts energètiques autòctones i renovables en la satisfacció de la demanda local 
d'energia, en especial de l’energia fotovoltaica. Delimitar una zona on instal·lar una “Planta 
Solar Municipal”, amb previsió de futures ampliacions. 

- Promoure mesures per a l'adopció de criteris i accions específiques de bioclimatisme i 
eficiència energètica en les edificacions, de cara a reduir la seva contribució al canvi climàtic.  

- Promoure mesures per a l’adopció de criteris i accions específiques respecte als assentaments 
de les telecomunicacions, en especial de la telefonia mòbil. 

Ambient atmosfèric 
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- Promoció de mesures de prevenció de la contaminació ll
d’il·luminació de cada sector concret. 

- Promoció de mesures de prevenció de la contaminaci
sostenible i la implantació d’activitats econòmiques respectuoses amb el medi. 

Residus 

- Implantar els serveis tècnics ambientals amb els sistemes de disseny urbà adients per a 
potenciar, a nivell local, la recollida 
reciclatge.  

Riscos ambientals 

- Identificació de les zones amb riscos ambientals (d’inundació i d’esllavissades, principalment) i 
preservació de desenvolupaments urbanístics en les mateixes o e
d'afecció.  

Biodiversitat i paisatge  

- Promoure i reforçar la connectivitat física i ecològica entre els espais naturals per a garantir alts 
nivells de permeabilitat en la matriu biofísica i territorial tot garantint una xarxa
preservats del procés urbanitzador Es proposa una sobreprotecció de certes zones del sòl no 
urbanitzable per assegurar la continuïtat dels espais lliures que relliguen les zones que fora de 
l’àmbit del pla es troben declarats espais d’in
Montnegre, PEIN i Xarxa Natura 2000). 

- Ordenació i regulació dels espais amb hàbitats, ecosistemes i altres elements amb especials 
valors (característiques d'especial fragilitat, escassetat, existència d'espècies
vulnerables o protegides).  

- Preservar la qualitat del paisatge assumint específicament els criteris i 
del Paisatge (Observatori del Paisatge. Llei del Paisatge de Catalunya)

- Definir els paràmetres de disseny dels 
Vallgorguina al seu pas pel nucli urbà, de tal forma que es prioritzi la conservació, en la mesura 
del possible, dels elements vegetals preexistents, i la utilització d’espècies autòctones. 

- Establir una ordenació del sòl no urbanitzable que faciliti l’impuls de fórmules de Custòdia del 
territori o similars en àmbits fluvials, forestals o agraris.

- Ajustar els espais de cultiu existent i protegir
paisatge existent. 

Patrimoni cultural 

- El POUM haurà de recollir i protegir tots aquells elements del patrimoni cultural de valor, tant 
siguin de caràcter històric, arquitectònic, arqueòlogic, paleontològic o etnològic, amb la inclusió 
d’aquells més rellevants en el Catàleg de Béns a protegir.

- Incorporar al catàleg de béns a protegir les fonts més emblemàtiques de Vallgorguina per poder 
recuperar la seva historia e identitat i mantenir en bon estat perquè la població en gaudeixi.

- Incorporar al catàleg de béns a protegir els arbres emblemàtics (Monumentals) del terme de 
Vallgorguina per la seva aprovació al Ple de 

- Es planteja la preservació dels edificis d’interès i masies en sòl urbà i no urbanitzable.

Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del POUM de Vallgorguina 

Promoció de mesures de prevenció de la contaminació lluminosa, ordenant el tipus 
luminació de cada sector concret.  

Promoció de mesures de prevenció de la contaminació atmosfèrica, afavorint la mobilitat 
sostenible i la implantació d’activitats econòmiques respectuoses amb el medi. 

Implantar els serveis tècnics ambientals amb els sistemes de disseny urbà adients per a 
potenciar, a nivell local, la recollida selectiva dels residus i les possibilitats de reutilització i 

Identificació de les zones amb riscos ambientals (d’inundació i d’esllavissades, principalment) i 
preservació de desenvolupaments urbanístics en les mateixes o en el seu entorn més immediat 

Promoure i reforçar la connectivitat física i ecològica entre els espais naturals per a garantir alts 
nivells de permeabilitat en la matriu biofísica i territorial tot garantint una xarxa
preservats del procés urbanitzador Es proposa una sobreprotecció de certes zones del sòl no 
urbanitzable per assegurar la continuïtat dels espais lliures que relliguen les zones que fora de 
l’àmbit del pla es troben declarats espais d’interès natural. (Parc Natural del Corredor
Montnegre, PEIN i Xarxa Natura 2000).  

Ordenació i regulació dels espais amb hàbitats, ecosistemes i altres elements amb especials 
valors (característiques d'especial fragilitat, escassetat, existència d'espècies

 

Preservar la qualitat del paisatge assumint específicament els criteris i .continguts de la Catàleg 
del Paisatge (Observatori del Paisatge. Llei del Paisatge de Catalunya) 

Definir els paràmetres de disseny dels parcs urbans, en especial del parc fluvial de la riera de 
orguina al seu pas pel nucli urbà, de tal forma que es prioritzi la conservació, en la mesura 

del possible, dels elements vegetals preexistents, i la utilització d’espècies autòctones. 

lir una ordenació del sòl no urbanitzable que faciliti l’impuls de fórmules de Custòdia del 
territori o similars en àmbits fluvials, forestals o agraris. 

Ajustar els espais de cultiu existent i protegir-los per la seva preservació com a complement del 

El POUM haurà de recollir i protegir tots aquells elements del patrimoni cultural de valor, tant 
siguin de caràcter històric, arquitectònic, arqueòlogic, paleontològic o etnològic, amb la inclusió 

nts en el Catàleg de Béns a protegir. 

Incorporar al catàleg de béns a protegir les fonts més emblemàtiques de Vallgorguina per poder 
recuperar la seva historia e identitat i mantenir en bon estat perquè la població en gaudeixi.

Incorporar al catàleg de béns a protegir els arbres emblemàtics (Monumentals) del terme de 
Vallgorguina per la seva aprovació al Ple de l’Ajuntament. 

Es planteja la preservació dels edificis d’interès i masies en sòl urbà i no urbanitzable.
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ó atmosfèrica, afavorint la mobilitat 
sostenible i la implantació d’activitats econòmiques respectuoses amb el medi.  

Implantar els serveis tècnics ambientals amb els sistemes de disseny urbà adients per a 
selectiva dels residus i les possibilitats de reutilització i 

Identificació de les zones amb riscos ambientals (d’inundació i d’esllavissades, principalment) i 
n el seu entorn més immediat 

Promoure i reforçar la connectivitat física i ecològica entre els espais naturals per a garantir alts 
nivells de permeabilitat en la matriu biofísica i territorial tot garantint una xarxa d'espais naturals 
preservats del procés urbanitzador Es proposa una sobreprotecció de certes zones del sòl no 
urbanitzable per assegurar la continuïtat dels espais lliures que relliguen les zones que fora de 

terès natural. (Parc Natural del Corredor-

Ordenació i regulació dels espais amb hàbitats, ecosistemes i altres elements amb especials 
valors (característiques d'especial fragilitat, escassetat, existència d'espècies amenaçades, 

continguts de la Catàleg 

parcs urbans, en especial del parc fluvial de la riera de 
orguina al seu pas pel nucli urbà, de tal forma que es prioritzi la conservació, en la mesura 

del possible, dels elements vegetals preexistents, i la utilització d’espècies autòctones.  

lir una ordenació del sòl no urbanitzable que faciliti l’impuls de fórmules de Custòdia del 

los per la seva preservació com a complement del 

El POUM haurà de recollir i protegir tots aquells elements del patrimoni cultural de valor, tant 
siguin de caràcter històric, arquitectònic, arqueòlogic, paleontològic o etnològic, amb la inclusió 

Incorporar al catàleg de béns a protegir les fonts més emblemàtiques de Vallgorguina per poder 
recuperar la seva historia e identitat i mantenir en bon estat perquè la població en gaudeixi. 

Incorporar al catàleg de béns a protegir els arbres emblemàtics (Monumentals) del terme de 

Es planteja la preservació dels edificis d’interès i masies en sòl urbà i no urbanitzable. 
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Habitatge 

- Dotar al municipi d’habitatges en les tipologies suficients per a respondre a les necessitats de la 
població i possibilitar la creació d’habitatge protegit.  

Usos i activitats econòmiques 

- Incrementar les possibilitats d'implantació d'activitats comercials, de serveis, terciàries, que no 
siguin molestes dins l'àmbit urbà residencial, amb l'objectiu de donar dinamisme al conjunt urbà 
més compacte de Vallgorguina.  

- Ampliar els espais industrials o terciaris en l’entorn proper al sector de Molinot i Mobir, o d’altres 
propers als eixos C-35, AP-7 i C-61,  per generar nous llocs de treball. 

- Mantenir, consolidar i potenciar els usos lligats a les activitats ambientals del parc natural.  

Equipaments i serveis tècnics ambientals 

- Dotar al municipi d’equipaments i zones verdes en proporció a la població proposada i tenint en 
compte l’estructura d’assentaments urbans repartits en el municipi.  

- Possibilitar la ubicació de peces de sòl susceptibles de contenir activitats o usos de caràcter 
públic o comunitari. 

- Ubicació i distribució estratègica dels nous equipaments i zones de serveis tècnics ambientals a 
l’entorn dels nuclis urbans existents per a potenciar-ne les seves funcions socials i afavorir una 
mobilitat més sostenible. 

- Ubicació i distribució estratègica de les noves zones verdes i espais lliures (parcs urbans) de 
cara a potenciar-ne la seva funció social i de transició amb l’entorn agroforestal al voltant de 
Vallgorguina i les diverses urbanitzacions.  

Xarxa viària i mobilitat 

- Estructurar la circulació i la xarxa de carrers existents en coherència amb els existents i nous 
sectors de creixement. 

- Establir zones de prioritat per a vianants en el centre històric de Vallgorguina. 

- Preveure zones d’aparcament per evitar l’ocupació de l’espai públic. 

- Identificar i classificar la xarxa viària rural: pistes, carrerades, camins, etc., d’acord amb les 
seves necessitats d’ús. Potenciar zones de passeig relacionades amb espais lliures urbans 
(parcs, riera, places, etc.). 

- Ajustar els límits entre la carretera i la futura variat que permeti el condicionament d’aquest 
corredor i alhora serveixi per estructurar la trama urbana limitada per les infraestructures. 

- Definir acuradament el traçat viari de la Variant (C-61), especialment al seu pas pels nuclis 
urbans de Vallgorguina, Can Pujades i Collsacreu, Rectoria Vella i Pla del Forn. 

 

Normativa 

- Establir una normativa inequívoca que defineixi els conceptes i reguli els paràmetres d’aplicació 
en cada zona, evitant-ne possibles mal interpretacions. 

- Adaptar la normativa urbanística als requeriments del desenvolupament urbanístic sostenible. 
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2.3. Relació d’usos i necessitats

En el següent quadre es fa referència als usos previstos en el planejament així com als 
paràmetres bàsics que el defineixen. Aquestes dades s’han 
previstos en el nou pla d’ordenació urbanística municipal per tal de posteriorment poder localitzar 
el pes de les diferents actuacions així com les càrregues que s’hi associaran en termes de 
mobilitat. 

Tots els sectors son per usos residencials.

 

S
ec

to
r 

SUD 1 Can Palomer

SUD 2 Solana Nova

PMU  Passeig de la Riera

PAU 1 Solana Vella

PAU 2 Montvall 1

PAU 3 Montvall 2

PAU 4a Can Planells a

PAU 4b Can Planells b

PAU 4c Can Planells c

PAU 5 Carrer 

PAU 6 Centre Cívic

PAU 7 Carrer Església

PAU 8 Can Montasell

PAU 9 Carretera Nova

PAU 10 Can Puigdemir

PAU 11 Carrer Mataró

PAU 12 Can Pujades 

PAU 13 Can Pujades Equipament

PAU 14 Canadà Parc

PAU 15 Canadà Parc 2

Taula 1  Dades de planejament dels sectors previstos pel nou POUM

 

Es delimita també un polígon en la zona industrial de El Molinot i Mobir, amb 
industrials totalment consolidat, 
de Collsacreu en el terme 
l'acabament de les obres d'urbanització
generen  nova mobilitat, ja que es recull integrament el planejament vigent
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Relació d’usos i necessitats  

En el següent quadre es fa referència als usos previstos en el planejament així com als 
paràmetres bàsics que el defineixen. Aquestes dades s’han agrupat en funció dels sectors 
previstos en el nou pla d’ordenació urbanística municipal per tal de posteriorment poder localitzar 
el pes de les diferents actuacions així com les càrregues que s’hi associaran en termes de 

r usos residencials. 
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Can Palomer 30 4.500 4.236 2.542

Solana Nova 40 6.000 2.218 1.331

asseig de la Riera 18 1.875   

Solana Vella 14 1.680   

Montvall 1 10 1.200   

Montvall 2 0 0   

Can Planells a 3 360   

Can Planells b 4 480   

Can Planells c 10 1200   

Carrer Montnegre 4 480   

Centre Cívic 1 120   

Carrer Església 2 240   

Can Montasell 7 840   

Carretera Nova 8 960 666 400

Can Puigdemir 6 720 4.241 2.545

Carrer Mataró 7 840   

Can Pujades  2 240   

Can Pujades Equipament 0     

Canadà Parc 12 1.440 5.919 3.551

Canadà Parc 2 4 480 3.977 2.386

Dades de planejament dels sectors previstos pel nou POUM

Es delimita també un polígon en la zona industrial de El Molinot i Mobir, amb 
totalment consolidat, i altres al nucli rural de la Poca Farina, i a la part de la urbanit

 municipal de Vallgorguina, únicament a efectes de gestió per 
l'acabament de les obres d'urbanització i de la xarxa de clavegueram, respectivament

, ja que es recull integrament el planejament vigent. 
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En el següent quadre es fa referència als usos previstos en el planejament així com als 
agrupat en funció dels sectors 

previstos en el nou pla d’ordenació urbanística municipal per tal de posteriorment poder localitzar 
el pes de les diferents actuacions així com les càrregues que s’hi associaran en termes de 

m
2s

t e
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en
t 

zo
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s 
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2.542 2.424 

1.331 2.218 

  1.222 

    

    

    

    

    

  1.224 

    

    

    

  1.067 

400   

2.545 5.944 

  1.347 

  9.747 

    

3.551   

2.386   

Dades de planejament dels sectors previstos pel nou POUM 

Es delimita també un polígon en la zona industrial de El Molinot i Mobir, amb usos i edificacions  
a la part de la urbanització 

únicament a efectes de gestió per 
i de la xarxa de clavegueram, respectivament, que no 
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3. INDICADORS DE GÈNERE 

Observant la distribució de la població femenina en els diferents nuclis poblacionals de 
Vallgorguina es fa palès com un percentatge molt elevat (59%) viu en zones amb un caràcter 
exclusivament residencial i amb presència nul·la d’activitat econòmica en el seu continu urbà. 

 

Nucli 
Homes Dones 

Total 
Núm. % Núm. % 

Vallgorguina 526 39% 532 41% 1.058 

Baronia - Can Bosch 176 13% 153 12% 329 

Canadà Parc 406 30% 358 28% 764 

Collsacreu 45 3% 38 3% 83 

Can Puigdemir 193 14% 201 16% 394 

Total 1.346 100% 1.282 100% 2.628 

Taula 2  Població per gènere dels nuclis poblacions en el terme municipal de Vallgorguina 

Per constatar el canvi de rol de la dona envers al mercat laboral, s’han recollit les taxes d’activitat 
masculina i femenina a Vallgorguina en el període comprés entre els anys 1986 i 2001. En aquest 
període es fa palès un increment de l’activitat d’ambdós gèneres, tot i que és sensiblement més 
marcat en el cas de les dones, passant en 15 anys d’un 26% d’activitat a un 42%. En termes 
comparatius, es denota com, de forma progressiva, les taxes d’activitat masculina i femenina es 
van apropant. 

 

Gràfic 1  Evolució de les taxes d’activitat masculina i femenina a Vallgorguina (1986-2001) 
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Aquest canvi de tendència ha 
de mobilitat ocupacional. Les dades relatives a l’Enquesta de Mobilitat Obligad
de 2001 a Vallgorguina, recullen una reducció de les diferències relatives entre gènere.

Gràfic 2  Evolució del pes relatiu del conjunt dels desplaçaments residència

A diferència de molts altres municipis, Vallgorguina no experimenta diferències gaire significatives 
entre els pesos relatius d’homes i dones en els desplaçaments ocupacionals amb destinació dins i 
fora del municipi (ambdós ronden el 60%
Vallgorguina pel que fa als fluxos ocupacionals, especialment respecte a Sant Celoni.

Gràfic 3  Evolució del pes relatiu dels desplaçaments residència
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a suposat un increment, també progressiu, de la demanda femenina 
de mobilitat ocupacional. Les dades relatives a l’Enquesta de Mobilitat Obligad
de 2001 a Vallgorguina, recullen una reducció de les diferències relatives entre gènere.

Evolució del pes relatiu del conjunt dels desplaçaments residència-treball a Vallgorguina segons gènere 
(període 1986-2001) 

A diferència de molts altres municipis, Vallgorguina no experimenta diferències gaire significatives 
entre els pesos relatius d’homes i dones en els desplaçaments ocupacionals amb destinació dins i 
fora del municipi (ambdós ronden el 60%-40%). Això pot ser explicat per la baixa autocontenció de 
Vallgorguina pel que fa als fluxos ocupacionals, especialment respecte a Sant Celoni.

Evolució del pes relatiu dels desplaçaments residència - treball de caràcter intern a Vallgorguina segons gènere 
(període 1986-2001) 

1991 1996

Homes Dones

1991 1996

Homes Dones
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de la demanda femenina 
de mobilitat ocupacional. Les dades relatives a l’Enquesta de Mobilitat Obligada associada al Cens 
de 2001 a Vallgorguina, recullen una reducció de les diferències relatives entre gènere. 

 

treball a Vallgorguina segons gènere 

A diferència de molts altres municipis, Vallgorguina no experimenta diferències gaire significatives 
entre els pesos relatius d’homes i dones en els desplaçaments ocupacionals amb destinació dins i 

. Això pot ser explicat per la baixa autocontenció de 
Vallgorguina pel que fa als fluxos ocupacionals, especialment respecte a Sant Celoni. 

 

tern a Vallgorguina segons gènere 

2001

2001
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Gràfic 4  Evolució del pes relatiu dels desplaçaments residència - treball amb destinació fora del municipi a Vallgorguina 
segons gènere (període 1986-2001) 

Al gràfic anterior s’hi observa com les dones han passat a tenir un pes del 40% pel que fa a la 
demanda de desplaçaments ocupacionals fora del terme municipal de Vallgorguina. 

Els resultats obtinguts a partir de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana de l’any 2006, denoten que, 
tot i que l’índex de motorització general està experimentant un creixement interanual constant, 
encara existeixen diferències molt significatives en funció del gènere. Així, mentre que durant els 
dies laborables els homes realitzen un 52% de desplaçaments per motiu ocupacional, les dones, 
fan un 62% de desplaçaments per motiu personal. Unes diferències que es mantenen pel que fa a 
la utilització dels modes de transport, amb una utilització majoritària del vehicle privat per part dels 
homes ocupats; mentre que les dones, solen fer més ús del transport públic i dels modes no 
motoritzats. 

A la taula següent es fa referència a les dades de la comarca del Vallès Oriental ja que el nombre 
d’enquestes realitzades a Vallgorguina no és prou significativa.  
 

Feiner 

Gènere 
No  

motor 

Tr.  

públic 

Tr.  

privat 
Total 

Mobilitat 

Ocupació  

Mobilitat  

Persona
l 

Tornada 

a casa 
Total 

Mitjana 

desplaça
ments 

Home 39,8% 16,0% 44,2% 100% 28,9% 26,0% 45,1% 100% 3,39 

Dona 51,0% 21,1% 27,9% 100% 20,8% 34,1% 45,1% 100% 3,42 

Total 45,5% 18,6% 35,8% 100% 24,7% 30,2% 45,1% 100% 3,41 

Taula 3  Pautes de mobilitat segons gènere en dia feiner de la comarca del  Vallès Occidental (EMQ 2006) 

Un element altament condicionant de la mobilitat és la tinença de permís de conduir i, 
especialment, la disponibilitat de vehicle privat, situació en què només es troba la meitat de la 
població. 

La següent figura permet veure clarament la dominància masculina quant a la possessió del 
carnet de conduir. Aquest fet indica la potencial marginació del gènere femení per poder adaptar-
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se a les necessitats de mobilitat actuals basades, principalment, en el vehicle motoritzat privat. 
Aquest fet és especialment rellevant i més discriminador en aquelles àrees urbanes, semi urbanes 
o rurals amb una dispersió d’usos del territori i sense una xarxa de transport col•lectiu efectiva.

Gràfic 5  Distribució de la possessió del carnet de condu

Les persones que no poden usar el vehicle privat es troben amb un mercat de treball retallat, 
territorialment limitat, i, per tant, l’abast per aconseguir una fe
proper, en l’espai on és possible arribar sense necessitat de disposar de mitjans de transport 
motoritzats. Per això, l’existència de recorreguts segurs per a vianants i de diferents usos urbans 
en un territori afavoreixen la integració social dels grups que tenen uns hàbits de mobilitat diferents 
als hegemònics. Però, en segon terme, la possibilitat de connexió amb àrees més allunyades amb 
mitjans de transport d’ús col·lectiu, és important en tant que permet 
l’entorn més proper i ampliar el mercat laboral més enllà de l’espai estricte on es pot arribar 
caminant en un temps raonable.

La mobilitat generada en qualsevol espai de l’EMQ té unes característiques concretes en funció 
del gènere. El més significatiu és la diferència en el mode de transport emprat pels homes i les 
dones. 

Segons les dades de l’Enquesta de Mobilitat en dia feiner (EMEF) del 2012 de Catalunya; les 
dones tendeixen a utilitzar més els modes de transport públics i no motoritzat
62,4% homes), és per aquest motiu que cal impulsar mesures que facilitin l’elecció d’aquests 
modes de transport. 
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se a les necessitats de mobilitat actuals basades, principalment, en el vehicle motoritzat privat. 
t rellevant i més discriminador en aquelles àrees urbanes, semi urbanes 

o rurals amb una dispersió d’usos del territori i sense una xarxa de transport col•lectiu efectiva.

Distribució de la possessió del carnet de conduir segons el gènere. Font:  Mobilitat i Gènere, SAM Mobilitat 
Obligada, Desembre 2005, pp. 58. 

Les persones que no poden usar el vehicle privat es troben amb un mercat de treball retallat, 
territorialment limitat, i, per tant, l’abast per aconseguir una feina se centrarà primer en l’entorn 
proper, en l’espai on és possible arribar sense necessitat de disposar de mitjans de transport 
motoritzats. Per això, l’existència de recorreguts segurs per a vianants i de diferents usos urbans 

n la integració social dels grups que tenen uns hàbits de mobilitat diferents 
als hegemònics. Però, en segon terme, la possibilitat de connexió amb àrees més allunyades amb 

lectiu, és important en tant que permet trencar l’emp
l’entorn més proper i ampliar el mercat laboral més enllà de l’espai estricte on es pot arribar 
caminant en un temps raonable. 

La mobilitat generada en qualsevol espai de l’EMQ té unes característiques concretes en funció 
significatiu és la diferència en el mode de transport emprat pels homes i les 

Segons les dades de l’Enquesta de Mobilitat en dia feiner (EMEF) del 2012 de Catalunya; les 
dones tendeixen a utilitzar més els modes de transport públics i no motoritzat
62,4% homes), és per aquest motiu que cal impulsar mesures que facilitin l’elecció d’aquests 
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se a les necessitats de mobilitat actuals basades, principalment, en el vehicle motoritzat privat. 
t rellevant i més discriminador en aquelles àrees urbanes, semi urbanes 

o rurals amb una dispersió d’usos del territori i sense una xarxa de transport col•lectiu efectiva. 

 

ir segons el gènere. Font:  Mobilitat i Gènere, SAM Mobilitat 

Les persones que no poden usar el vehicle privat es troben amb un mercat de treball retallat, 
ina se centrarà primer en l’entorn 

proper, en l’espai on és possible arribar sense necessitat de disposar de mitjans de transport 
motoritzats. Per això, l’existència de recorreguts segurs per a vianants i de diferents usos urbans 

n la integració social dels grups que tenen uns hàbits de mobilitat diferents 
als hegemònics. Però, en segon terme, la possibilitat de connexió amb àrees més allunyades amb 

trencar l’empresonament dins 
l’entorn més proper i ampliar el mercat laboral més enllà de l’espai estricte on es pot arribar 

La mobilitat generada en qualsevol espai de l’EMQ té unes característiques concretes en funció 
significatiu és la diferència en el mode de transport emprat pels homes i les 

Segons les dades de l’Enquesta de Mobilitat en dia feiner (EMEF) del 2012 de Catalunya; les 
dones tendeixen a utilitzar més els modes de transport públics i no motoritzats (69,2% dones i 
62,4% homes), és per aquest motiu que cal impulsar mesures que facilitin l’elecció d’aquests 

38,60%
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A l’hora de concebre la mobilitat del conjunt de població, sempre es tenen en compte mesures i 

propostes que siguin adients per tothom, independentment del gènere i l’edat. 
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4. MOBILITAT GENERADA

4.1. Previsió de generació de viatges

Pel que fa a la previsió dels viatges generats el desenvolupament dels diferents sectors inclosos 
en el POUM, el Decret 344/20062 estableix al seu annex 1 les taxes mínimes diàries que s’han 
d’estimar segons el tipus d’activitat i la superfície dedicada a 

El nombre de desplaçaments diaris 
a partir de les ràtios que es presenten a continuació:

- La ràtio considerada per a l’ús residencial ha estat el valor més gran dels tre
contemplats en el Decret 344/2006
viatges/persona, 10 viatges/100 metres quadrats de sostre.

- La ràtio presa per a equipaments, tant públics com privats, ha estat també la del decret, 20 
viatges per 100 metres quadrats de sostre.

- Finalment, la ràtio vinculada a zones verdes ha estat 5 viatges per 100 metres quadrats de sòl.

L’estimació de viatges generats, així com les dades del planejament per cada sector i les ràtios 
aplicades a cada ús, es presenten a la següent taula.

 

ESTUDI D'AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA

POUM Vallgorguina 
Viatges generats  

SECTORS PLA DE MILLORA URBANA I 

POLÍGONS D'ACTUACIÓ URBANÍSTCA   

RESIDENCIALS 

SUD 1 Can Palomer 

  habitatges

  equipament

  zones verdes

SUD 2 Solana Nova 

  habitatges

  equipament

  zones verdes

PMU  Passeig de la Riera 

  habitatges

  equipament

  zones verdes

PAU 1 Solana Vella 

  habitatges
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MOBILITAT GENERADA  

Previsió de generació de viatges  

Pel que fa a la previsió dels viatges generats el desenvolupament dels diferents sectors inclosos 
en el POUM, el Decret 344/20062 estableix al seu annex 1 les taxes mínimes diàries que s’han 
d’estimar segons el tipus d’activitat i la superfície dedicada a cada ús del sòl. 

diaris generats per les diferents activitats i usos del sòl s’han calculat 
a partir de les ràtios que es presenten a continuació: 

La ràtio considerada per a l’ús residencial ha estat el valor més gran dels tre
Decret 344/2006 per a aquesta tipologia d’ús: 7 viatges/habitatge, 3 

viatges/persona, 10 viatges/100 metres quadrats de sostre. 

La ràtio presa per a equipaments, tant públics com privats, ha estat també la del decret, 20 
s per 100 metres quadrats de sostre. 

Finalment, la ràtio vinculada a zones verdes ha estat 5 viatges per 100 metres quadrats de sòl.

L’estimació de viatges generats, així com les dades del planejament per cada sector i les ràtios 
presenten a la següent taula. 

ESTUDI D'AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA          

            

POLÍGONS D'ACTUACIÓ URBANÍSTCA   sup (m2) 
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24.244           

habitatges 30 210 90 270 450   

equipament 4.236       2.542 

zones verdes 2.424           

22.184           

habitatges 40 280 120 360 600   

equipament 2.218       1.331 

zones verdes 2.218           

5.058           

habitatges 18 126 54 162 100   

equipament           

zones verdes 1.222           

33.051           

habitatges 14 98 42 126 168   
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Pel que fa a la previsió dels viatges generats el desenvolupament dels diferents sectors inclosos 
en el POUM, el Decret 344/20062 estableix al seu annex 1 les taxes mínimes diàries que s’han 

cada ús del sòl.  

generats per les diferents activitats i usos del sòl s’han calculat 

La ràtio considerada per a l’ús residencial ha estat el valor més gran dels tres ràtios 
per a aquesta tipologia d’ús: 7 viatges/habitatge, 3 

La ràtio presa per a equipaments, tant públics com privats, ha estat també la del decret, 20 

Finalment, la ràtio vinculada a zones verdes ha estat 5 viatges per 100 metres quadrats de sòl. 

L’estimació de viatges generats, així com les dades del planejament per cada sector i les ràtios 
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    450 

 508   508 

  121 121 

    977 

    600 

 266   266 

  111 111 

    161 

    100 

      

  61 61 

    168 

    168 
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  equipament                 

  zones verdes                   

PAU 2 Montvall 1 27.751               120 

  habitatges 10 70 30 90 120       120 

  equipament                 

  zones verdes                   

PAU 3 Montvall 2 25.309               0 

  habitatges 0 0 0 0 0       0 

  equipament                 

  zones verdes                   

PAU 4a Can Planells a 14.132               36 

  habitatges 3 21 9 27 36       36 

  equipament                 

  zones verdes                 

PAU 4b Can Planells b 13.717               48 

  habitatges 4 28 12 36 48       48 

  equipament                 

  zones verdes                 

PAU 4c Can Planells c 11.366               181 

  habitatges 10 70 30 90 120       120 

  equipament                 

  zones verdes 1.224           61 61 

PAU 5 Carrer Montnegre 1.003               48 

  habitatges 4 28 12 36 48       48 

  equipament               

  zones verdes                   

PAU 6 Centre  Cívic 4.678               110 

  habitatges 1 7 3 9 12       12 

  equipament 817       490 98   98 

  zones verdes                   

PAU 7 Carrer Església 602               24 

  habitatges 2 14 6 18 24       24 

  equipament                 

  zones verdes                   

PAU 8 Can Montasell 9.390               137 

  habitatges 7 49 21 63 84       84 

  equipament                 

  zones verdes 1.067             53 53 

PAU 9 Carretera Nova 1.251               176 

  habitatges 8 56 24 72 96       96 

  equipament 666     400 80   80 

  zones verdes                   

PAU 10 Can Puigdemir 18.645               878 

  habitatges 6 42 18 54 72       72 

  equipament 4.241       2.545 509   509 



Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del POUM de Vallgorguina

 

  zones verdes

PAU 11 Carrer Mataró 

  habitatges

  equipament

  zones verdes

PAU 12 Can Pujades  

  habitatges

  equipament

  zones verdes

PAU 13 Can Pujades Equipament 

  habitatges

  equipament

  zones verdes

PAU 14 Canadà Parc 

  habitatges

  equipament

  zones verdes

PAU 15 Canadà Parc 2 

  habitatges

  equipament

  zones verdes

 Taula 4  Mobilitat generada del diferents sectors del POUM

En resum, l’increment potencial de desplaçaments provocat per la nova planificació, 
sector (SUD) pla de millora urbana (PMU) o polígon d’actuació urbanística (PAU) es:

 

Resum 

SUD 1 

SUD 2 

PMU  

PAU 1 

PAU 2 

PAU 3 

PAU 4a 

PAU 4b 

PAU 4c 

PAU 5 

PAU 6 

PAU 7 

PAU 8 

PAU 9 

PAU 10 

PAU 11 

PAU 12 

PAU 13 

PAU 14 

PAU 15 
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zones verdes 5.944           

3.994           

habitatges 7 49 21 63 84   

equipament           

zones verdes 1.347           

88.879           

habitatges 2 14 6 18 24   

equipament           

zones verdes 9.747           

24.797           

habitatges         
 

  

equipament         8.816 

zones verdes             

8.633           

habitatges 12 84 36 108 144   

equipament 5.919     3.551 

zones verdes             

7.335           

habitatges 4 28 12 36 228   

equipament 3.977     2.386 

zones verdes             

Mobilitat generada del diferents sectors del POUM 

, l’increment potencial de desplaçaments provocat per la nova planificació, 
sector (SUD) pla de millora urbana (PMU) o polígon d’actuació urbanística (PAU) es:

  

sup 
(m2) 

viatgtes 
generats 

/ dia 
Can Palomer 24.244 1.080

Solana Nova 22.184 977

Passeig de la Riera 5.058 161

Solana Vella 33.051 168

Montvall 1 27.751 120

Montvall 2 25.309 

Can Planells a 14.132 36

Can Planells b 13.717 48

Can Planells c 11.366 181

Carrer Montnegre 1.003 48

Centre  Cívic 4.678 110

Carrer Església 602 24

Can Montasell 9.390 137

Carretera Nova 1.251 176

Can Puigdemir 18.645 878

Carrer Mataró 3.994 151

Can Pujades  88.879 511

Can Pujades Equipament 24.797 1.763

Canadà Parc 8.633 854

Canadà Parc 2 7.335 705
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, l’increment potencial de desplaçaments provocat per la nova planificació, segons els 
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La mobilitat generada segons l’ús que la genera es: 

 

TOTAL   8.130 

habitatges   2.458 

equipament   4.412 

zones verdes   1.260 

 A l’Annex 1 s’hi pot consultar el plànol amb la mobilitat generada dels diferents sectors del POUM. 

 

4.2. Pautes de mobilitat actual 

Els municipis amb característiques semblants a les de Vallgorguina, presenten una sèrie de 
problemàtiques comunes derivades, en tots els casos, del propi model urbà. La dispersió territorial 
i per tant, l’aïllament dels nuclis, així com l’escassa activitat econòmica que genera el territori, 
obliga als residents a fer desplaçaments amb distàncies relativament llargues per a la pràctica 
totalitat de les activitats que han de dur a terme. Exceptuant el nucli antic de Vallgorguina, la 
realitat a la resta de les urbanitzacions del municipi s’ajusta perfectament a aquest patró.  

En aquest context de dispersió, el transport públic convencional hi té una escassa presència. En 
cas d’existir-hi, a més, sol donar un servei molt limitat. És per això que el vehicle privat s’erigeix 
com a mode de transport indispensable en aquest tipus de municipi. 

De fet, les dades relatives a l’índex de motorització demostren que Vallgorguina disposa d’un parc 
molt superior a la mitjana de la Comarca i de Catalunya. 

 

 Turismes Motocicletes Camions i 
Furgonetes 

Total 

Vallgorguina 525,00 153,03 163,26 874,24 

Vallès Oriental 486,01 74,49 112,15 701,34 

Catalunya 443,77 92,03 103,87 663,77 

Taula 5  Índex de motorització (vehicles/1.000 habitants) 

Font IDESCAT a partir de les dades de la DGT. Any 2012. Dades provisionals. 

Per a l’anàlisi dels fluxos de mobilitat de Vallgorguina s’ha disposat de les dades de l’Enquesta de 
la Mobilitat Quotidiana de 2006 (EMQ). Fins a la data d’avui, no s’ha actualitzat aquesta enquesta. 
Degut a que les enquestes realitzades a Vallgorguina representen una mostra reduïda aquestes 
dades no serveixen per analitzar les relacions més destacades amb els municipis del seu entorn 
però sí per caracteritzar determinats hàbits relatius a la mobilitat desenvolupada a la vila. 

4.2.1. Mode de transport  

a) Desplaçaments interns 
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En les enquestes realitzades la majoria dels entrevistats (58%) declaren que diàriament utilitzen el 
vehicle privat com a mode de transport per a realitzar els seus 
compte les dimensions reduïdes del nucli urbà és de suposar que l’ús d’aquest mitjà es produeixi 
en els desplaçaments entre els diferents desagregats situats en el terme municipal i el centre urbà.

b) Desplaçaments cap a altres municipis

Els desplaçaments generats a Vallgorguina que tenen un altre municipi com a destinació es 
caracteritzen per la utilització predominant del vehicle privat 
compte la reduïda oferta de transport públic a la vila, el transport públic presenta un pes significatiu 
(9%). Això es deu, sobretot, als viatges multietapa en els que s’utilitza el vehicle per arribar als 
park and ride on s’accedeix al servei ferroviari.

c) Desplaçaments des d’altres municipis

Els viatges atrets a Vallgorguina també resten essencialment associats a l’automòbil (86%). De la 
mateixa manera que en els generats, l’ús del transport públic també té un paper rellevant (13%). 

En aquest cas aquest fet es deu a l’ús del transport escolar i al servei d’autocar associat a la 
mobilitat per motius d’oci. 

57,9%
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En les enquestes realitzades la majoria dels entrevistats (58%) declaren que diàriament utilitzen el 
vehicle privat com a mode de transport per a realitzar els seus desplaçaments interns. Tenint en 
compte les dimensions reduïdes del nucli urbà és de suposar que l’ús d’aquest mitjà es produeixi 
en els desplaçaments entre els diferents desagregats situats en el terme municipal i el centre urbà.

Gràfic 6  Repartiment modal viatges interns 

Desplaçaments cap a altres municipis 

Els desplaçaments generats a Vallgorguina que tenen un altre municipi com a destinació es 
caracteritzen per la utilització predominant del vehicle privat (89%). Cal apuntar que, tenint en 
compte la reduïda oferta de transport públic a la vila, el transport públic presenta un pes significatiu 
(9%). Això es deu, sobretot, als viatges multietapa en els que s’utilitza el vehicle per arribar als 

s’accedeix al servei ferroviari. 

Gràfic 7  Repartiment modal viatges generats 

Desplaçaments des d’altres municipis 

Els viatges atrets a Vallgorguina també resten essencialment associats a l’automòbil (86%). De la 
ra que en els generats, l’ús del transport públic també té un paper rellevant (13%). 

En aquest cas aquest fet es deu a l’ús del transport escolar i al servei d’autocar associat a la 

42,1%

0,0%

Transport privat

Transport públic

Modes no motoritzats

89,1%

9,1%
1,8%

Transport privat

Transport públic

Modes no motoritzats
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En les enquestes realitzades la majoria dels entrevistats (58%) declaren que diàriament utilitzen el 
desplaçaments interns. Tenint en 

compte les dimensions reduïdes del nucli urbà és de suposar que l’ús d’aquest mitjà es produeixi 
en els desplaçaments entre els diferents desagregats situats en el terme municipal i el centre urbà. 

 

Els desplaçaments generats a Vallgorguina que tenen un altre municipi com a destinació es 
(89%). Cal apuntar que, tenint en 

compte la reduïda oferta de transport públic a la vila, el transport públic presenta un pes significatiu 
(9%). Això es deu, sobretot, als viatges multietapa en els que s’utilitza el vehicle per arribar als 

 

Els viatges atrets a Vallgorguina també resten essencialment associats a l’automòbil (86%). De la 
ra que en els generats, l’ús del transport públic també té un paper rellevant (13%).  

En aquest cas aquest fet es deu a l’ús del transport escolar i al servei d’autocar associat a la 
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Gràfic 8  Repartiment modal viatges atrets 

A fi d’estimar el repartiment modal mitjà del conjunt de desplaçaments generats i atrets a 
Vallgorguina, s’apliquen els valors del repartiment modal de l’EMQ als desplaçament de l’EMO. 

 
  Viatges Transport Públic Transport Privat No motoritzats 

EMO 2001 EMQ 2006 EMQ 2006 EMQ 2006 

Interns 209 23,50%   57,90% 121 42,10% 88 

A altres 
municipis 456 51,20% 9,10% 41 89,10% 406 1,80% 8 

Des d’altres 
municipis 226 25,30% 12,70% 29 85,50% 193 1,80% 4 

Total 891 100% 7,88% 70 80,87% 721 11,25% 100 

Taula 6  Repartiment modal de tots els desplaçaments generats i atrets a Vallgorguina 

4.3. Política de mobilitat 

Tal i com s’ha pogut constar la mobilitat de Vallgorguina és absorbida en gran mesura pel 
transport privat. Si s’aplica la mateix pauta de mobilitat de l’EMQ del 2006 a la mobilitat generada 
del POUM, s’obté: 

 
  Viatges generats  Transport Públic  Transport Privat  No motoritzats  

Segons Decret  EMQ 2006 EMQ 2006 EMQ 2006 

Interns  1.910 23,50%     57,90% 1.106 42,10% 804 

A altres 
municipis 4.162 51,20% 9,10% 379 89,10% 3.709 1,80% 75 

Des 
d’altres 
municipis 2.057 25,30% 12,70% 261 85,50% 1.759 1,80% 37 
Total  8.130 100,00% 7,87% 640 80,86% 6.573 11,27% 916 

 

Taula 7  Repartiment viatges generats segons mode de transport EMQ 2006 – Escenari actual 
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En el marc de l’EAMG és d’obligació plantejar com a repte la reducció de l’ús del transport privat i 
fomentar el transport públic pels viatges externs i els desplaçaments a peu i la bicicleta en els 
interns. 

En aquest sentit, i d’acord amb l’informe de l’ATM de 20 de desembre
quota modal del 10% del transport públic en aquest context és ambiciós, i requerirà d’una oferta de 
transport públic molt ajustada a la demanda, analitzant amb molt detall orígens i destinacions i les 
característiques d’aquests fluxo

En aquest sentit, s’aplica com a objectiu de la 
dels viatges als modes més sostenibles
la participació del modes no motoritzats i pels externs 

La taula següent presenta l’impacte total de nous viatges de la mobilitat generada pel nou 
planejament. 

 
  Viatges generats

Segons Decret

Interns  1.910 23,50%

A altres 
municipis 4.162 51,20%

Des 
d’altres 
municipis 2.057 25,30%
Total  8.130 100,00%

Taula 8  Escenari mobilitat sostenible: repartiment viatges generats segons mode de transport

(en vermell els valors que baixen i en verd els que augmenten)

La dispersió territorial dels diferents nuclis de població fa que l’impacte de la nova mobilitat pugui 
ser absorbida per les xarxes previstes.
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és d’obligació plantejar com a repte la reducció de l’ús del transport privat i 
fomentar el transport públic pels viatges externs i els desplaçaments a peu i la bicicleta en els 

En aquest sentit, i d’acord amb l’informe de l’ATM de 20 de desembre de 2010, s’adopta una 
quota modal del 10% del transport públic en aquest context és ambiciós, i requerirà d’una oferta de 
transport públic molt ajustada a la demanda, analitzant amb molt detall orígens i destinacions i les 
característiques d’aquests fluxos. 

En aquest sentit, s’aplica com a objectiu de la política de mobilitat sostenible un traspàs del 20% 
dels viatges als modes més sostenibles, el què es tradueix pels viatges interns en un augment de 
la participació del modes no motoritzats i pels externs del transport públic. 

La taula següent presenta l’impacte total de nous viatges de la mobilitat generada pel nou 

Viatges generats  Transport Públic  Transport Privat  

Segons Decret       

23,50%     49,48% 945 

51,20% 10,92% 455 87,28% 3.633 

25,30% 15,24% 313 82,96% 1.706 

100,00% 9,45% 768 77,30% 6.285 

 

Escenari mobilitat sostenible: repartiment viatges generats segons mode de transport

(en vermell els valors que baixen i en verd els que augmenten) 

La dispersió territorial dels diferents nuclis de població fa que l’impacte de la nova mobilitat pugui 
absorbida per les xarxes previstes. 
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és d’obligació plantejar com a repte la reducció de l’ús del transport privat i 
fomentar el transport públic pels viatges externs i els desplaçaments a peu i la bicicleta en els 

de 2010, s’adopta una 
quota modal del 10% del transport públic en aquest context és ambiciós, i requerirà d’una oferta de 
transport públic molt ajustada a la demanda, analitzant amb molt detall orígens i destinacions i les 

política de mobilitat sostenible un traspàs del 20% 
, el què es tradueix pels viatges interns en un augment de 

La taula següent presenta l’impacte total de nous viatges de la mobilitat generada pel nou 

No motor.  

  

50,52% 965 

1,80% 75 

1,80% 37 

13,25% 1.077 

Escenari mobilitat sostenible: repartiment viatges generats segons mode de transport 

La dispersió territorial dels diferents nuclis de població fa que l’impacte de la nova mobilitat pugui 
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5. XARXES PRINCIPALS DE MOBILITAT 

 

5.1. Pols actuals d’atracció 

S’han identificat els principals generadors / atractors de mobilitat dins del municipi que tot seguit es 
presenten: 

- Equipaments: la major part dels equipaments de Vallgorguina es troben al voltant de la plaça 
de la vila, en el carrer de l’Església i la carretera Nova. Els equipaments municipals més 
importants són: 

� Ajuntament. 

� Ús educatiu: CEIP Vallgorguina 

� Ús sanitari: consultori mèdic. Cal tenir en compte que per a les urgències els habitants de 
Vallgorguina s’han de desplaçar al CAP de Sant Celoni. 

� Ús esportiu: camp de futbol i el poliesportiu municipal 

� Ús religiós: cementiri municipal, parròquia i funerària. 

� Ús cívic: casal de gent gran i casal del poble 

- Transports: les parades d’autobús que es presenten en l’apartat 5.5. 

 

5.2. Xarxa d’itineraris per a vehicles motoritzats 

5.2.1. Xarxa viària actual 

a) Xarxa regional  

Tot seguit es presenta la xarxa viària regional que permet l’accés als diferents nuclis poblacionals 
de Vallgorguina. En la següent figura s’han marcat en color groc els nuclis de Vallgorguina, 
Canadà Parc i Baronia del Montseny. El centre urbà de Vallgorguina està connectat amb la xarxa 
bàsica principal mitjançant una carretera local (C-61) mentre que les urbanitzacions de Baronia del 
Montseny i Canadà Parc hi accedeixen a través de la via comarcal (C-35). 
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Figura 4  Tipologia de xarxa viària en l’àmbit nord

Figura 5  
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Figura 4  Tipologia de xarxa viària en l’àmbit nord-est de la Regió Metropolitana de Barcelona

  Xarxa viària d’accés al terme municipal de Vallgorguina 

C-61

AP-7

C-35

BV-5031

BV-5114

BV-5112

BV-5301
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est de la Regió Metropolitana de Barcelona 
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Concretament, la carretera C-61 és la que possibilita la connexió del centre urbà de Vallgorguina 
amb l’autopista AP-7, al nord, i amb l’autopista C-32, al sud. Aquesta és la única via de 
comunicació a excepció d’una carretera de caràcter estrictament local que comunica Olzinelles 
amb Sant Celoni. L’accés cap a Olzinelles es realitza a través de camins sense asfaltar a través 
del veïnat de Poca Farina. Per contra les urbanitzacions de Baronia del Montseny i Canadà Parc 
disposen de sortida cap a la carretera C-35. 

A continuació es mostren les intensitats mitjanes de vehicles, el percentatge de vehicles pesants i 
les velocitats recollides en les tres estacions d’aforament ubicades a la carretera C-61 més 
properes a la vila de Vallgorguina. La localització gràfica de les mateixes s’adjunta a la figura 
posterior a la taula. 

 
PK estació Població Definició tram IMD %pesant Velocitat 

2,700 Arenys de Munt B-511 (Arenys de Mar) - C-61 19.944 2,14 - 

5,300 Arenys de Munt C-61 - BV-5111 i BV-5031 2.818 1,90 - 

15,000 Vallgorguina BV-5111 i BV-5031 - C-35 (Sant Celoni)   4.406  3,98  

Taula 9  Dades de les estacions d’aforament a la carretera C-61 (Font: STC Barcelona, 2007) 

 

 

Figura 6  Localització d’estacions d’aforament a la carretera C-61 
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b) Xarxa viària interna  

La xarxa viària interna del nucli urbà de Vallgorguina s’articula a partir de la travessera urbana de 
la carretera C-61. Aquesta creua el continu urbà longitudinalment permete
diferents sectors a través de quatre vials perpendiculars a la mateixa.

La regulació de la C-61 al seu pas pel municipi és la tradicional de travessera urbana, amb 
limitació de velocitat a 50 km/h i mesures  de pacificació específica, 
creuament de vianants a la cruïlla amb el carrer de l’Església.

Dels vials que permeten l’endinsament al nord i al sud del nucli, la majoria dels més cèntrics 
presenten una regulació especial:

- El carrer de l’Església, amb sentit asc
vehicles autoritzats) disposa de plataforma única.

- El carrer Mataró, amb sentit ascendent, també disposa de paviment únic tot i que l’espai per a 
vianants i per a vehicles resta separat per fitons.

- El tram inferior del carrer Montnegre, té sentit descendent i ha estat urbanitzat amb el mateix 
disseny que el carrer Mataró.

- El tram superior del carrer Montnegre presenta una major amplada i és de doble sentit.

 

c) Accés a les urbanitzacions

La intersecció entre el vial de sortida de la urbanització de Baronia del Montseny i la carretera C
35 està ordenada com a intersecció convencional en T amb carrils de preselecció per a la gestió 
de les entrades i les sortides. Cal destacar que la incorporació envers 
realitza mitjançant moviment lateral a partir d’un carril d’acceleració d’uns 150 metres de longitud. 
Així mateix, la sortida de la carretera presenta també un carril exclusiu d’uns 100 metres. Cal 
assenyalar també que l’ordenació
protecció per als moviments d’entrada i sortida.

Figura 

L’accés a la C-35 des de Canadà Parc es realitza també mitjançant una intersecció en T amb 
carrils de preselecció de gir. A diferència de l’accés anterior, aquest presenta separació física per 
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La xarxa viària interna del nucli urbà de Vallgorguina s’articula a partir de la travessera urbana de 
61. Aquesta creua el continu urbà longitudinalment permete

diferents sectors a través de quatre vials perpendiculars a la mateixa. 

61 al seu pas pel municipi és la tradicional de travessera urbana, amb 
limitació de velocitat a 50 km/h i mesures  de pacificació específica, amb un semàfor per al 
creuament de vianants a la cruïlla amb el carrer de l’Església. 

Dels vials que permeten l’endinsament al nord i al sud del nucli, la majoria dels més cèntrics 
presenten una regulació especial: 

El carrer de l’Església, amb sentit ascendent (tot i que el sentit descendent es permet per a 
vehicles autoritzats) disposa de plataforma única. 

El carrer Mataró, amb sentit ascendent, també disposa de paviment únic tot i que l’espai per a 
vianants i per a vehicles resta separat per fitons. 

El tram inferior del carrer Montnegre, té sentit descendent i ha estat urbanitzat amb el mateix 
disseny que el carrer Mataró. 

El tram superior del carrer Montnegre presenta una major amplada i és de doble sentit.

Accés a les urbanitzacions  

ió entre el vial de sortida de la urbanització de Baronia del Montseny i la carretera C
35 està ordenada com a intersecció convencional en T amb carrils de preselecció per a la gestió 
de les entrades i les sortides. Cal destacar que la incorporació envers a la calçada principal es 
realitza mitjançant moviment lateral a partir d’un carril d’acceleració d’uns 150 metres de longitud. 
Així mateix, la sortida de la carretera presenta també un carril exclusiu d’uns 100 metres. Cal 
assenyalar també que l’ordenació es basa únicament en marques viàries i no existeixen illots de 
protecció per als moviments d’entrada i sortida. 

 

Figura 7  Accés a la C-35 des de Baronia del Montseny 

35 des de Canadà Parc es realitza també mitjançant una intersecció en T amb 
carrils de preselecció de gir. A diferència de l’accés anterior, aquest presenta separació física per 
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La xarxa viària interna del nucli urbà de Vallgorguina s’articula a partir de la travessera urbana de 
61. Aquesta creua el continu urbà longitudinalment permetent endinsar-se als 

61 al seu pas pel municipi és la tradicional de travessera urbana, amb 
amb un semàfor per al 

Dels vials que permeten l’endinsament al nord i al sud del nucli, la majoria dels més cèntrics 

endent (tot i que el sentit descendent es permet per a 

El carrer Mataró, amb sentit ascendent, també disposa de paviment únic tot i que l’espai per a 

El tram inferior del carrer Montnegre, té sentit descendent i ha estat urbanitzat amb el mateix 

El tram superior del carrer Montnegre presenta una major amplada i és de doble sentit. 

ió entre el vial de sortida de la urbanització de Baronia del Montseny i la carretera C-
35 està ordenada com a intersecció convencional en T amb carrils de preselecció per a la gestió 

a la calçada principal es 
realitza mitjançant moviment lateral a partir d’un carril d’acceleració d’uns 150 metres de longitud. 
Així mateix, la sortida de la carretera presenta també un carril exclusiu d’uns 100 metres. Cal 

es basa únicament en marques viàries i no existeixen illots de 

35 des de Canadà Parc es realitza també mitjançant una intersecció en T amb 
carrils de preselecció de gir. A diferència de l’accés anterior, aquest presenta separació física per 
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als moviments principals i illetes direccionals zebrades. S’habiliten també carrils d’acceleració i 
desacceleració per a l’entrada i la sortida i el moviment cap al carril central és facilitat per la 
inclinació de la línia de detenció. 

 

Figura 8  Accés a la C-35 des de Canadà Parc 

5.3. Xarxa viària futura 

5.3.1. Variant de la carretera C-61 

La variant de la C-61 al nucli de Vallgorguina és una infraestructura que es recull en el Pla 
Territorial Metropolità de Barcelona.  Aquesta carretera és considerada via estructurant secundària 
pel que fa a la connectivitat del Maresme i el Vallès Oriental. Dins el conjunt de propostes del Pla 
es preveu la millora del traçat i variants a Arenys de Munt i Vallgorguina. Així mateix, aquestes 
variants estan incloses en el Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya. 

 

Figura 9  Xarxa viària prevista pel PTMB a l’entorn de Vallgorguina. 
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Des de la Direcció General de Carreteres s’han anat proposant diferents alternatives a la carretera 
C-61 al seu pas per la població de Vallgorguina. L’alternativa que s’ha identificat com més 
adequada, tot i que encara no se n’ha dibuixat el traçat definitiu, és la que voreja la població pel 
seu costat sud. La solució constructiva, inclosa en el POUM, és un túnel al què s’accedeix des 
dels dos extrems del municipi. En el seu accés des de Sant Celoni, la variant
61 en començar el Pla del Forn. A l’accés des d’Arenys de Munt, l’escissió de la C
l’actual entrada de Can Pujades.

5.3.2. Millora de traçat de la C

En l’actualitat, el vigent Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya
proposta de xarxa viària bàsica inclou la C

Per la seva part, el PTMB assigna a la C
proposa l’ampliació o millora en el tram entre Gra

Figura 10  Millora de traçat de la C

La carretera C-35 queda fora del terme municipal de Vallgorguina.

5.3.3. Millores a la xarxa viària interna

A la zona oest del terme municipal es proposa 
Parc i Baronia del Montseny. Aquest  és un  antic camí  que ja  s’utilitza actualment i només 
necessita d’un arranjament per fer
Pla. 

Es proposa una regulació de la xarxa viària secundària com a carrers de zona 30, amb els 
preceptius senyals de limitació de velocitat a 30 km/h i elements reductors de velocitat en els punts 
que es prevegin conflictius. 

5.4. Xarxa de vianants  
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Des de la Direcció General de Carreteres s’han anat proposant diferents alternatives a la carretera 
61 al seu pas per la població de Vallgorguina. L’alternativa que s’ha identificat com més 

ue encara no se n’ha dibuixat el traçat definitiu, és la que voreja la població pel 
seu costat sud. La solució constructiva, inclosa en el POUM, és un túnel al què s’accedeix des 
dels dos extrems del municipi. En el seu accés des de Sant Celoni, la variant
61 en començar el Pla del Forn. A l’accés des d’Arenys de Munt, l’escissió de la C
l’actual entrada de Can Pujades. 

Millora de traçat de la C -35 

En l’actualitat, el vigent Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya (2006
proposta de xarxa viària bàsica inclou la C-35 entre Molins de Rei i Sant Celoni. 

Per la seva part, el PTMB assigna a la C-35 la qualitat de via estructurant primària mallada i en 
proposa l’ampliació o millora en el tram entre Granollers i Maçanet. 

Figura 10  Millora de traçat de la C-35 entre Granollers i Maçanet inclosa en el PTMB

35 queda fora del terme municipal de Vallgorguina. 

Millores a la xarxa viària interna  

A la zona oest del terme municipal es proposa l’arranjament del camí de connexió entre Canadà 
Parc i Baronia del Montseny. Aquest  és un  antic camí  que ja  s’utilitza actualment i només 
necessita d’un arranjament per fer-ne viable l’ús, actuació que està contemplat en l’Agenda del 

a regulació de la xarxa viària secundària com a carrers de zona 30, amb els 
preceptius senyals de limitació de velocitat a 30 km/h i elements reductors de velocitat en els punts 
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Des de la Direcció General de Carreteres s’han anat proposant diferents alternatives a la carretera 
61 al seu pas per la població de Vallgorguina. L’alternativa que s’ha identificat com més 

ue encara no se n’ha dibuixat el traçat definitiu, és la que voreja la població pel 
seu costat sud. La solució constructiva, inclosa en el POUM, és un túnel al què s’accedeix des 
dels dos extrems del municipi. En el seu accés des de Sant Celoni, la variant s’escindeix de la C-
61 en començar el Pla del Forn. A l’accés des d’Arenys de Munt, l’escissió de la C-61 és propera 

(2006-2026), en la seva 
35 entre Molins de Rei i Sant Celoni.  

35 la qualitat de via estructurant primària mallada i en 

 

35 entre Granollers i Maçanet inclosa en el PTMB 

l’arranjament del camí de connexió entre Canadà 
Parc i Baronia del Montseny. Aquest  és un  antic camí  que ja  s’utilitza actualment i només 

ne viable l’ús, actuació que està contemplat en l’Agenda del 

a regulació de la xarxa viària secundària com a carrers de zona 30, amb els 
preceptius senyals de limitació de velocitat a 30 km/h i elements reductors de velocitat en els punts 
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5.4.1. Xarxa actual de vianants 

Carretera Nova  

- Ha estat recentment urbanitzada i reuneix bones condicions per els vianants 

Carretera Vella  

- La carretera Vella va ser reurbanitzada l’any 2007 pel que presenta unes molt bones condicions 
per a les persones vianants. Disposa d’un espai transitable òptim i no s’hi localitza cap punt que 
pugui representar un impediment per al desplaçament en cadira de rodes.  

Carrer Montseny  

- El carrer Montseny resta contigu a l’extrem oest de la carretera Vella. Destaca pel seu caràcter 
eminentment residencial i per disposar d’un parc infantil al bell mig de la calçada. 

Carrers del Sol i Pi i Florit  

- Els carrers del Sol i Pi i Florit, conformen un eix al nord de la carretera Nova, que transcorre des 
de la plaça de la Bàscula fins al camí del Cementiri desembocant en un i altre extrem cap a la 
travessera urbana de la C-61. 

Carrer de l’Església  

- El carrer de l’Església ha estat reurbanitzat de manera que actualment és de plataforma única. 

5.4.2. Xarxa futura de vianants 

El desenvolupament dels diferents sectors recollits en el POUM permetrà desenvolupar noves 
actuacions sobre la vialitat, ja sigui en termes de creació de nous vials o reforma dels mateixos.  

Aquestes actuacions es realitzaran seguint els criteris urbanístics i normativa actuals (Codi 
d’Accessibilitat de Catalunya, les Recomanacions de Mobilitat pel Disseny Urbà,...) de manera que 
es constituirà una xarxa de vianants plenament segura, accessible i confortable. 

En els plànols de l’Annex 1 es presenta la proposta de xarxa de vianants, on es pot observar com 
els diferents sectors queden perfectament comunicats amb la resta del continu urbà i les vies 
verdes. Cal recordar que la xarxa viària secundària serà de tipus zona 30. 

5.5. Xarxa per a bicicletes 

5.5.1. Xarxa actual per a bicicletes 

A l’actualitat no existeixen infraestructures específiques per a la mobilitat en bicicleta. No obstant, 
el fet que part de la xarxa viària del centre urbà estigui regulada a 30 km/h permet que els 
desplaçaments en aquest mitjà es puguin realitzar de forma segura en la major part del continu 
urbà. 

Pel que fa a la connectivitat envers als diferents nuclis desagregats dins del terme municipal de 
Vallgorguina, tot i la presència de nombroses vies verdes que els enllacen, els importants 
desnivells existents fan inviables que puguin ser emprades com a connexions en bicicleta 
convencional. 
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5.5.2. Xarxa futura per a bicicletes

El Pla proposa la creació d’un itinerari ciclista, la Via Verda, entre el centre urbà de Vallgorguina i 
Sant Celoni, pel costat oest de la riera  de  Vallgorguina. La implementació d’aquesta via permetrà 
enllaçar el centre urbà de Vallgorguina amb un centre d’activitat de la rellevància del polígon 
industrial el Molinot (amb possibilitats d’arribar al  polígon industrial Molinot 
quilòmetres.  

En aquest sentit, es proposa que aquest carril bici no sigui una iniciativa aïllada, sinó que sigui el 
germen d’una xarxa de carril bici comarcal que pugui connectar Vallgorguina amb Sant Celoni, en 
primera instància, i posteriorment, amb Vilalba, a través de Canadà Parc i Baronia, en paral·lel a la 
C-35; o que tingui continuïtat cap a Santa Maria Palautordera. S’advoca, doncs, perquè el projecte 
de millora de la carretera C-35 inclogui la creació d’un carril bici.

Cal també recordar que la regulació de la xarxa viària secundària com a carrers de zona 30 
permetrà desenvolupar la mobilitat en bicicleta de forma segura. 

El plànol  de l’Annex 1, recull la proposta de xarxa per a bicicletes.

Finalment, en la següent taula s’hi recull
situades fora de la via pública en funció de les activitats i usos del sòl que el Decret 344/2006 
estableix. 

ESTUDI D'AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA

POUM Vallgorguina 

Aparcament 

SECTORS, PLA DE MILLORA URBANA I 

POLÍGONS D'ACTUACIÓ URBANÍSTCA   

RESIDENCIALS

SUD 1 Can Palomer

  
  
  equipament docent

  
SUD 2 Solana Nova  

  
  
  equipament esportiu aforament

  
PMU Passeig de la Riera

  
  
  
  
PAU 1 Solana Vella  
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Xarxa futura per a bicicletes  

El Pla proposa la creació d’un itinerari ciclista, la Via Verda, entre el centre urbà de Vallgorguina i 
de la riera  de  Vallgorguina. La implementació d’aquesta via permetrà 

enllaçar el centre urbà de Vallgorguina amb un centre d’activitat de la rellevància del polígon 
industrial el Molinot (amb possibilitats d’arribar al  polígon industrial Molinot 

En aquest sentit, es proposa que aquest carril bici no sigui una iniciativa aïllada, sinó que sigui el 
germen d’una xarxa de carril bici comarcal que pugui connectar Vallgorguina amb Sant Celoni, en 

rment, amb Vilalba, a través de Canadà Parc i Baronia, en paral·lel a la 
35; o que tingui continuïtat cap a Santa Maria Palautordera. S’advoca, doncs, perquè el projecte 

35 inclogui la creació d’un carril bici. 

rdar que la regulació de la xarxa viària secundària com a carrers de zona 30 
permetrà desenvolupar la mobilitat en bicicleta de forma segura.  

El plànol  de l’Annex 1, recull la proposta de xarxa per a bicicletes. 

Finalment, en la següent taula s’hi recullen les reserves mínimes d’aparcament de bicicletes 
situades fora de la via pública en funció de les activitats i usos del sòl que el Decret 344/2006 

ESTUDI D'AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA          

            

SECTORS, PLA DE MILLORA URBANA I 
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Can Palomer  24.244         

habitatges 30 60       

m2 st habitatge 4.500   90     

equipament docent 2.542       127 

zones verdes 2.424         24

 22.184         

habitatges 40 80       

m2 st habitatge 6.000   120     

equipament esportiu aforament 1.000     50   

zones verdes 2.218         22

Passeig de la Riera  5.058         

habitatges 18 36       

m2 st habitatge 1.875   38     

equipament altres           

zones verdes 1.222         12

 33.051         

habitatges 14 28       

m2 st habitatge 1.680   34     

equipament           

zones verdes           
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El Pla proposa la creació d’un itinerari ciclista, la Via Verda, entre el centre urbà de Vallgorguina i 
de la riera  de  Vallgorguina. La implementació d’aquesta via permetrà 

enllaçar el centre urbà de Vallgorguina amb un centre d’activitat de la rellevància del polígon 
industrial el Molinot (amb possibilitats d’arribar al  polígon industrial Molinot - Mobir), situat a 5 

En aquest sentit, es proposa que aquest carril bici no sigui una iniciativa aïllada, sinó que sigui el 
germen d’una xarxa de carril bici comarcal que pugui connectar Vallgorguina amb Sant Celoni, en 

rment, amb Vilalba, a través de Canadà Parc i Baronia, en paral·lel a la 
35; o que tingui continuïtat cap a Santa Maria Palautordera. S’advoca, doncs, perquè el projecte 

rdar que la regulació de la xarxa viària secundària com a carrers de zona 30 

en les reserves mínimes d’aparcament de bicicletes 
situades fora de la via pública en funció de les activitats i usos del sòl que el Decret 344/2006 
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PAU 2 Montvall 1 27.751           24 

  habitatges 10 20           

  m2 st habitatge 1.200   24       24 

  equipament               

  zones verdes               

PAU 3 Montvall 2 25.309           0 

  habitatges 0 0           

  m2 st habitatge 0   0         

  equipament               

  zones verdes               

PAU 4a Can Planells a 14.132           7 

  habitatges 3 6           

  m2 st habitatge 360   7       7 

  equipament               

  zones verdes               

PAU 4b Can Planells b 13.717           10 

  habitatges 4 8           

  m2 st habitatge 480   10       10 

  equipament               

  zones verdes               

PAU 4c Can Planells c 11.366           24 

  habitatges 10 20           

  m2 st habitatge 1.200   24       24 

  equipament               

  zones verdes 1.224             

PAU 5 Carrer Montnegre 1.003           10 

  habitatges 4 8           

  m2 st habitatge 480   10       10 

  equipament               

  zones verdes               

PAU 6 Centre Cívic 4.678           2 

  habitatges 1 2           

  m2 st habitatge 120   2       2 

  equipament               

  zones verdes 0         0 0 

PAU 7 Carrer Església 602           5 

  habitatges 2 4           

  m2 st habitatge 240   5       5 

  equipament               

  zones verdes               

PAU 8 Can Montasell 9.390           27 

  habitatges 7 14           

  m2 st habitatge 840   17       17 

  equipament               

  zones verdes 1.067         11 11 

PAU 9 Carretera Nova 1.251           23 

  habitatges 8 16           

  m2 st habitatge 960   19       19 
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PAU 10 Can Puigdemir

  
  
  equipament esportiu aforament

  
PAU 11 Carrer Mataró

  
  
  
  
PAU 12 Can Pujades 

  
  
  
  
PAU 13 Can Pujades Dotació

  
  
  equipament docent

  
PAU 14 Canadà Parc  

  
  
  equipament esportiu aforament

  
PAU 15 Canadà Parc 2

  
  
  equipament esportiu aforament

  
  Zona esportiva

  equipament esportiu aforament

Taula 10  Estimació de les places mínimes d’aparcament per a bicicletes pels diferents sectors contemplats en el nou 

En resum les reserves mínimes d’aparcament de bicicletes segons 
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equipament altres 400       4 

zones verdes             

Can Puigdemir  18.645         

habitatges 6 12       

m2 st habitatge 720   14     

equipament esportiu aforament 50     3   

zones verdes 5.944         59

Carrer Mataró  3.994         

habitatges 7 14       

m2 st habitatge 840   17     

equipament altres           

zones verdes 1.347         13

Can Pujades  88.879         

habitatges 2 4       

m2 st habitatge 240   5     

equipament           

zones verdes 9.747         97

Can Pujades Dotació  24.797         

habitatges           

m2 st habitatge           

equipament docent 8.816       441 

zones verdes           

 24.797         

habitatges 12 24       

m2 st habitatge 1.440   29     

equipament esportiu aforament 50     3     

zones verdes             

Canadà Parc 2  7.335         

habitatges 4 8       

m2 st habitatge 480   10     

equipament esportiu aforament 25     1     

zones verdes             

Zona esportiva            

equipament esportiu aforament 1.000     75     

Taula 10  Estimació de les places mínimes d’aparcament per a bicicletes pels diferents sectors contemplats en el nou 
POUM de Vallgorguina 

En resum les reserves mínimes d’aparcament de bicicletes segons l’ús que les genera son:

Places   bicicletes  

TOTAL   1.416 

habitatges     473 

equipament     628 

zones verdes     240 

equipament esportiu     75 
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Taula 10  Estimació de les places mínimes d’aparcament per a bicicletes pels diferents sectors contemplats en el nou 

l’ús que les genera son: 
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5.6. Xarxa de transport col·lectiu 

5.6.1. Xarxa actual de transport  col·lectiu 

Aquest apartat presenta una anàlisi de l’oferta de transport públic col·lectiu que dóna servei al 
municipi de Vallgorguina i es recolza en el capítol 2.3 Xarxes i serveis de transport col·lectiu de 
l’estudi de mobilitat (veure Annex 2) tot i aportant unes modificacions degudes a recents 
modificacions dels serveis. 

El municipi no compta actualment amb cap servei de transport públic urbà. Per tant, l’anàlisi es 
limitarà a l’oferta existent en matèria de línies de servei d’autobús interurbà, així com també de les 
connexions (també amb autobús interurbà) amb la xarxa ferroviària de rodalies de la Generalitat 
de Catalunya operada per RENFE des de les estacions de Sant Celoni i d’Arenys de Mar.  

a. Servei d’autobusos interurbans  

El servei interurbà consta actualment de tres línies d’autobusos operades per l’empresa Sagalés. 
Dues d’aquestes línies donen servei al nucli central de la població: la línia Sant Celoni - 
Vallgorguina i la d’Arenys de Mar – Vallgorguina - Sant Celoni . Cal tenir en compte, que 
aquesta línia no funciona tots els dies de l’any, tal com es veurà amb més detall en els apartats 
següents.  

La tercera línia, que uneix Sant Pere de Vilamajor - Montseny passant per Sant Celoni, dóna 
servei a diverses urbanitzacions del municipi (Canadà Parc i La Baronia) allunyades del nucli de 
Vallgorguina. 

 

� Recorreguts i parades  

La línia d’autobusos Sant Celoni - Vallgorguina té el seu origen a l’estació de tren de Sant 
Celoni, des de on realitza un recorregut en direcció nord pel nucli d’aquesta localitat fins arribar a 
la Plaça Comtes del Montseny, desviant-se en direcció oest fins el CAP i abandonant Sant Celoni 
en direcció sud pel P.I. El Molinot. Des d’aquest punt el recorregut transcorre per la C-61 
(Carretera de Sant Celoni - Arenys de Mar) fins arribar a Vallgorguina.  

En el trajecte sentit Vallgorguina realitza un total de quatre parades a Sant Celoni i un total de 6 
parades al terme municipal de Vallgorguina, tres d’elles al nucli de la població (a l’entrada de la 
urbanització Can Puigdemir, una altra al Pavelló Esportiu i la darrera a la cruïlla Carretera Nova–
Sol). L’itinerari sentit Sant Celoni compta amb una parada addicional al nucli urbà (Carretera Nova- 
Església).  

Al nucli de Vallgorguina les parades presenten el condicionament següent: 

- La situada a la Carretera Nova–Església disposa únicament d’un pal i no incorpora 
informació horària. 

- La de Can Puigdemir i la del Sol – Pavelló Poliesportiu es troben equipades amb 
marquesina.  

- La de la Carretera Nova – Sol no està senyalitzada. 

El llistat complet de parades de la línia es pot observar a la taula següent. 
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Taula 11  Parades de la línia Sant Celoni 

Tal com es pot observar a la taula anterior, fora del nucli urbà i dins el terme municipal de 
Vallgorguina, aquesta línia també realitza parades a la Cruïlla de la C
Industrial de El Molinot, a l’entrada del Parc Natural del Corredor i a la Urbanització Vallgorguina, 
que es troben sense senyalitzar.

 

Figura 11  Estat actual de les parades de la línia al centre urbà vora l’Església (esquerra) i a Can Puigdemir (dreta)

Figura 12  Parada amb marquesina situada al costat del Pavelló Poliesportiu
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Taula 11  Parades de la línia Sant Celoni - Vallgorguina. 

Tal com es pot observar a la taula anterior, fora del nucli urbà i dins el terme municipal de 
a, aquesta línia també realitza parades a la Cruïlla de la C-61 amb l’entrada al Polígon 

Industrial de El Molinot, a l’entrada del Parc Natural del Corredor i a la Urbanització Vallgorguina, 
que es troben sense senyalitzar. 

Estat actual de les parades de la línia al centre urbà vora l’Església (esquerra) i a Can Puigdemir (dreta)

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12  Parada amb marquesina situada al costat del Pavelló Poliesportiu 
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Tal com es pot observar a la taula anterior, fora del nucli urbà i dins el terme municipal de 
61 amb l’entrada al Polígon 

Industrial de El Molinot, a l’entrada del Parc Natural del Corredor i a la Urbanització Vallgorguina, 

 

Estat actual de les parades de la línia al centre urbà vora l’Església (esquerra) i a Can Puigdemir (dreta) 
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La línia d’autobusos d’Arenys de Mar – Vallgorguina - Sant Celoni  parteix de la Plaça Mercè 
Rodoreda a Sant Celoni i, com en el cas anterior, accedeix a la carretera  C-61 per efectuar 
parades al Polígon Industrial de El Molinot, a l’entrada del Parc Natural del Corredor abans 
d’arribar a Vallgorguina. Just a l’entrada del nucli urbà realitza una parada a l’accés de la 
urbanització Can Puigdemir, per seguir per la Carretera Nova fins a la parada del costat de 
l’Església. El condicionament d’aquestes parades (les mateixes de la línia Sant Celoni-
Vallgorguina) ja ha estat descrit en el paràgraf anterior. A partir d’aquest punt abandona el nucli 
urbà seguint la C-61 fins  el nucli de Collsacreu per procedir, seguint la mateixa carretera fins 
Arenys de Munt i Arenys de Mar on té parada a la Plaça del Mercat i destinació final a El Portinyol.  

 

 
Taula 12  Parades de la línia Sant Celoni - Vallgorguina - Arenys de Mar.  

Finalment la línia d’autobusos Sant Pere de Vilamajor - Montseny  parteix del nucli de Sant 
Pere de Vilamajor i connecta amb Llinars del Vallès a través de la carretera BP-5107 per seguir 
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per la C-35 fins l’entrada a la Urbanització Canadà Parc (que pertany al municipi de Vallgorguina) 
on efectua una parada, així com també tres parades més a l’interior d’aquesta urbanització. 

La línia reprèn la C-35 per arribar a la Urbanització de La Baronia (també dins el terme de 
Vallgorguina), on hi efectua dues parades més. Realitza diverses parades a la C
terme municipal de Santa Maria de Palautordera abans d’entrar al nucli urbà de Sant Celoni on
té quatre parades (a l’Estació de RENFE i al CAP, entre d’altres).

Posteriorment la línia travessa el nucli urbà de Santa Maria de Palautordera per arribar a Fogars 
de Monclús i, finalment, al poble de Montseny. 

Bona part de les parades de la línia 
Vallgorguina es troben equipades amb un pal (sense cap altra informació addicional) i la resta no 
es troben adequadament senyalitzades.

La relació de parades de la línia Sant Pere 
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35 fins l’entrada a la Urbanització Canadà Parc (que pertany al municipi de Vallgorguina) 
on efectua una parada, així com també tres parades més a l’interior d’aquesta urbanització. 

arribar a la Urbanització de La Baronia (també dins el terme de 
Vallgorguina), on hi efectua dues parades més. Realitza diverses parades a la C
terme municipal de Santa Maria de Palautordera abans d’entrar al nucli urbà de Sant Celoni on
té quatre parades (a l’Estació de RENFE i al CAP, entre d’altres). 

Posteriorment la línia travessa el nucli urbà de Santa Maria de Palautordera per arribar a Fogars 
de Monclús i, finalment, al poble de Montseny.  

Bona part de les parades de la línia situades a les urbanitzacions del terme municipal de 
Vallgorguina es troben equipades amb un pal (sense cap altra informació addicional) i la resta no 
es troben adequadament senyalitzades. 

La relació de parades de la línia Sant Pere - Montseny es troba a la taula següent. 
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35 fins l’entrada a la Urbanització Canadà Parc (que pertany al municipi de Vallgorguina) 
on efectua una parada, així com també tres parades més a l’interior d’aquesta urbanització.  

arribar a la Urbanització de La Baronia (també dins el terme de 
Vallgorguina), on hi efectua dues parades més. Realitza diverses parades a la C-35 al seu pas pel 
terme municipal de Santa Maria de Palautordera abans d’entrar al nucli urbà de Sant Celoni on hi 

Posteriorment la línia travessa el nucli urbà de Santa Maria de Palautordera per arribar a Fogars 

situades a les urbanitzacions del terme municipal de 
Vallgorguina es troben equipades amb un pal (sense cap altra informació addicional) i la resta no 

 

la taula següent.  
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Taula 13  Parades de la línia Sant Pere de Vilamajor - Montseny.  

 

• Horaris i durada dels viatges 

Els dies feiners la línia Sant Celoni - Vallgorguina  (565) inicia el servei a les 6:45 en sentit 
Vallgorguina i el finalitza a les 18:50 en sentit Sant Celoni. Durant el dia es fan un total de 5 
expedicions en cada sentit que equivalen a una freqüència de poc més de 2 hores tant al matí 
(entre 6:45 i 9:00) com a la tarda (entre 16:47 i 18:44), i una expedició al migdia (a les 14:08). 
Fora d’aquestes franges horàries i durant el cap de setmana no hi ha servei. El dimecres (dia 
de mercat a Vallgorguina) el servei es reforça amb dos expedicions addicionals per sentit 
durant el matí (10:21 i 11:37 sortida de Sant Celoni i 10:38 i 11:53 de Vallgorguina).  

Els dimecres feiners, (dia de mercat setmanal a Vallgorguina), el servei s’amplia en dos 
expedicions al matí, a les 10:21 i 11:37 en sentit Vallgorguina, i 10:38 i 11:53 en sentit Sant 
Celoni. 

La durada del trajecte és de 25 minuts en sentit Sant Celoni i varia entre els 15 i els 21 minuts 
en sentit Vallgorguina els mesos de juliol i agost en funció de la franja horària. 

Pel que fa a la línia Arenys de Mar – Vallgorguina - Sant Celoni (5 61) només opera els 
mesos de juliol i agost amb sortida de Sant Celoni a les 9:00 i 15:00 i d’Arenys a les 12:30 i 
18:15.  La durada del viatge és de 40 minuts sentit Arenys i 45 sentit Sant Celoni. 



Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del POUM de Vallgorguina

 

La taula següent recull els horaris d’a

 

Taula 14  Horaris de les línies Sant Celoni 

 

La línia de Sant Pere de Vilamajor 
del Montseny i Canada Park enllaçant amb Sant Celoni
dies feiners excepte l’agost. De Canadà Park, passat per la Baronia del Montseny, surt a les 7:51 i 
11:26 al matí, a les 13:51 el migdia i a les 16:21 a la tarda. De l’estació de Sant Celoni surt a les 
7:20 i 10:10 del matí, 13:20 del migdia i 15:20 a la tarda. El recorregut total dura entre 26 i 28 
minuts. 

La taula següent recull els horaris d’aquesta línia. 

Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del POUM de Vallgorguina 

La taula següent recull els horaris d’ambdues línies. 

Taula 14  Horaris de les línies Sant Celoni - Vallgorguina i  Sant Celoni - Arenys de Mar. 

línia de Sant Pere de Vilamajor - Montseny  (567) dona servei a les urbanitzacions Baronia 
del Montseny i Canada Park enllaçant amb Sant Celoni i l’estació. Hi ha quatre serveis diaris els 
dies feiners excepte l’agost. De Canadà Park, passat per la Baronia del Montseny, surt a les 7:51 i 
11:26 al matí, a les 13:51 el migdia i a les 16:21 a la tarda. De l’estació de Sant Celoni surt a les 

0:10 del matí, 13:20 del migdia i 15:20 a la tarda. El recorregut total dura entre 26 i 28 

La taula següent recull els horaris d’aquesta línia.  

 41 

 

Arenys de Mar.  

dona servei a les urbanitzacions Baronia 
i l’estació. Hi ha quatre serveis diaris els 

dies feiners excepte l’agost. De Canadà Park, passat per la Baronia del Montseny, surt a les 7:51 i 
11:26 al matí, a les 13:51 el migdia i a les 16:21 a la tarda. De l’estació de Sant Celoni surt a les 

0:10 del matí, 13:20 del migdia i 15:20 a la tarda. El recorregut total dura entre 26 i 28 
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Taula 15  Horaris de la línia de Sant Pere de Vilamajor - Sant Celoni - Montseny. 
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b. Intermodalitat entre el servei d’autobusos i el servei ferroviari

Els nuclis de població amb servei ferroviari més propers a Vallgorguina són Sant Celoni i Arenys 
de Mar. Cal precisar que en tot cas per proximitat i estacions de destí, l’estació de Sant Celoni és 
la que presenta un major interès pels veïns i visitants de Vallgorguina. De fet, segons la EMO del 
2001 entre les relacions més importants amb Vallgorguina cal apuntar Barcelona i Granollers .

A més cal afegir que les relacions amb el municipis del nord són pràc

 

Connexions a la línea R1- estació Arenys de Mar 

Tal com s’ha indicat anteriorment, la línia d’autobusos que connecta Vallgorguina fins Arenys de 
Mar només dóna servei els mesos de juliol i agost.  Per tant, aquesta és de les dues pos
de connexió ferroviària la menys interessant. Les freqüències de trens des de l’estació de Arenys 
de Mar han millorat molt en els darrers anys i hi ha una freqüència de un tren cada mitja hora, el 
que fa que durant els mesos de juliol i agost, q
alternativa, tot i que amb una durada de viatge més gran.

 

Connexions a la línea R2 Nord estació Sant Celoni ( direcció Sud cap a Barcelona)

L’Estació ferroviària de Sant Celoni 
millor que l’anterior, tant des del nucli urbà de Vallgorguina com des de les urbanitzacions del 
municipi Canadà Park i La Baronia del Montseny. 

Tot seguit s’estudia la qualitat de les correspondències del servei d’autobusos in
servei ferroviari des de l’Estació de Sant Celoni en sentit Barcelona. Val a dir que aquest anàlisi 
també és vàlid (amb excepció del temps de viatge total) per les connexions amb d’altres 
poblacions unides en sentit sud per aquest eix ferr
Granollers o Montcada i Reixac. 

Pels viatges sentit Barcelona, es pot considerar que, en general, les correspondències són força 
correctes tant per l’accés des del centre de Vallgorguina com des de les urbanit
de bus. 

El temps d’espera en el pitjor dels casos és de 23  minuts, amb mitjanes de 14 minuts i 12 minuts 
per l’accés des del centre de Vallgorguina i de les urbanitzacions, respectivament. Aquests valors 
suposen, de fet, un temps d’espe
correspondència òptima entre l’autobús i el tren, es requereixen entre 5 i 10 minuts.

El temps de viatge total de Vallgorguina a Barcelona oscil·la entre 1h 12 min (quan coincideix amb 
el servei de tren semidirecte fins a Barcelona) i 1h 35 min.

La taula següent presenta les connexions intermodals des de Vallgorguina a Barcelona. 
 

Vallgorguina 
Sant 

Celoni 
d'esperaSol - Pavelló Estació 

  
7:02 7:20 
9:17 9:35 
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entre el servei d’autobusos i el servei ferroviari  

Els nuclis de població amb servei ferroviari més propers a Vallgorguina són Sant Celoni i Arenys 
de Mar. Cal precisar que en tot cas per proximitat i estacions de destí, l’estació de Sant Celoni és 

presenta un major interès pels veïns i visitants de Vallgorguina. De fet, segons la EMO del 
2001 entre les relacions més importants amb Vallgorguina cal apuntar Barcelona i Granollers .

A més cal afegir que les relacions amb el municipis del nord són pràcticament inexistents.

estació Arenys de Mar  

Tal com s’ha indicat anteriorment, la línia d’autobusos que connecta Vallgorguina fins Arenys de 
Mar només dóna servei els mesos de juliol i agost.  Per tant, aquesta és de les dues pos
de connexió ferroviària la menys interessant. Les freqüències de trens des de l’estació de Arenys 
de Mar han millorat molt en els darrers anys i hi ha una freqüència de un tren cada mitja hora, el 
que fa que durant els mesos de juliol i agost, que hi ha connexió amb autobús, pugui ser una 
alternativa, tot i que amb una durada de viatge més gran.  

Connexions a la línea R2 Nord estació Sant Celoni ( direcció Sud cap a Barcelona)

Estació ferroviària de Sant Celoni disposa d’una connectivitat mitjançant el servei d’autobusos 
millor que l’anterior, tant des del nucli urbà de Vallgorguina com des de les urbanitzacions del 
municipi Canadà Park i La Baronia del Montseny.  

Tot seguit s’estudia la qualitat de les correspondències del servei d’autobusos in
servei ferroviari des de l’Estació de Sant Celoni en sentit Barcelona. Val a dir que aquest anàlisi 
també és vàlid (amb excepció del temps de viatge total) per les connexions amb d’altres 
poblacions unides en sentit sud per aquest eix ferroviari, com ara Llinars del Vallès, Cardedeu, 
Granollers o Montcada i Reixac.  

Pels viatges sentit Barcelona, es pot considerar que, en general, les correspondències són força 
correctes tant per l’accés des del centre de Vallgorguina com des de les urbanit

El temps d’espera en el pitjor dels casos és de 23  minuts, amb mitjanes de 14 minuts i 12 minuts 
per l’accés des del centre de Vallgorguina i de les urbanitzacions, respectivament. Aquests valors 
suposen, de fet, un temps d’espera efectiu menor, si es té en compte que per a garantir una 
correspondència òptima entre l’autobús i el tren, es requereixen entre 5 i 10 minuts.

El temps de viatge total de Vallgorguina a Barcelona oscil·la entre 1h 12 min (quan coincideix amb 
e tren semidirecte fins a Barcelona) i 1h 35 min. 

La taula següent presenta les connexions intermodals des de Vallgorguina a Barcelona. 

Temps 
d'espera  

Sant 
Celoni Barcelona Temps de 

viatgeEstació Ps de Gràcia  
 7:22   

0:18 7:38 8:32 01:12
0:03 9:38 10:32 01:12
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Els nuclis de població amb servei ferroviari més propers a Vallgorguina són Sant Celoni i Arenys 
de Mar. Cal precisar que en tot cas per proximitat i estacions de destí, l’estació de Sant Celoni és 

presenta un major interès pels veïns i visitants de Vallgorguina. De fet, segons la EMO del 
2001 entre les relacions més importants amb Vallgorguina cal apuntar Barcelona i Granollers . 

ticament inexistents. 

Tal com s’ha indicat anteriorment, la línia d’autobusos que connecta Vallgorguina fins Arenys de 
Mar només dóna servei els mesos de juliol i agost.  Per tant, aquesta és de les dues possibilitats 
de connexió ferroviària la menys interessant. Les freqüències de trens des de l’estació de Arenys 
de Mar han millorat molt en els darrers anys i hi ha una freqüència de un tren cada mitja hora, el 

ue hi ha connexió amb autobús, pugui ser una 

Connexions a la línea R2 Nord estació Sant Celoni ( direcció Sud cap a Barcelona)  

nçant el servei d’autobusos 
millor que l’anterior, tant des del nucli urbà de Vallgorguina com des de les urbanitzacions del 

Tot seguit s’estudia la qualitat de les correspondències del servei d’autobusos interurbans amb el 
servei ferroviari des de l’Estació de Sant Celoni en sentit Barcelona. Val a dir que aquest anàlisi 
també és vàlid (amb excepció del temps de viatge total) per les connexions amb d’altres 

oviari, com ara Llinars del Vallès, Cardedeu, 

Pels viatges sentit Barcelona, es pot considerar que, en general, les correspondències són força 
correctes tant per l’accés des del centre de Vallgorguina com des de les urbanitzacions amb servei 

El temps d’espera en el pitjor dels casos és de 23  minuts, amb mitjanes de 14 minuts i 12 minuts 
per l’accés des del centre de Vallgorguina i de les urbanitzacions, respectivament. Aquests valors 

ra efectiu menor, si es té en compte que per a garantir una 
correspondència òptima entre l’autobús i el tren, es requereixen entre 5 i 10 minuts. 

El temps de viatge total de Vallgorguina a Barcelona oscil·la entre 1h 12 min (quan coincideix amb 

La taula següent presenta les connexions intermodals des de Vallgorguina a Barcelona.  

Temps de 
viatge  

Temps 
total 

 
01:12 01:30 
01:12 01:15 
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10:38 10:56 0:14 11:10 12:02 01:10 01:24 
11:53 12:11 0:08 12:19 13:05 01:04 01:12 
14:27 14:45 0:23 15:08 16:02 01:12 01:35 
17:04 17:22 0:16 17:38 18:32 01:12 01:28 
19:01 19:19 0:19 19:38 20:32 01:12 01:31 

 mitjana 00:14  mitjana 01:10 01:25 

 

Canadà Park 
Sant 

Celoni Temps 
d'espera 

Sant 
Celoni Canadà Park  Temps de 

viatge 

Temps 
total 

Piscina Estació Estació Piscina 
       

7:42 8:08 0:14 8:22 9:15 01:19 01:33 
11:29 11:52 0:16 12:08 13:02 01:17 01:33 
13:42 14:08 0:13 14:21 15:05 01:10 01:23 
16:24 16:47 0:21 17:08 18:02 01:17 01:38 

 mitjana 00:16  mitjana 01:15 01:31 

Taula 16  Connexions intermodals de Vallgorguina a Barcelona (sentit sud)  

Si comparem amb les taules de l’any 2010 es pot comprovar com la freqüència de la connexió 
intermodal entre Vallgorguina i Barcelona s’ha incrementat en un 40%, que ha passat de cinc 
connexions diàries a set. 

Per contra des de Barcelona (vegeu taula següent), la qualitat de les correspondències és més 
eficient, amb temps d’espera situats entre els 2 i els 19 minuts.  

En el cas de les connexions intermodals des de Barcelona fins Vallgorguina, la taula següent 
presenta les dades més rellevants.  
 

Barcelona 
Sant 

Celoni Temps 
d'espera 

Sant 
Celoni Vallgorguina  Temps de 

viatge 

Temps 
total 

Ps de Gràcia Estació Estació Sol - Pavelló  
       

5:32 6:26 0:19 6:45 7:02 01:11 01:30 
8:05 8:58 0:02 9:00 9:17 01:10 01:12 
9:20 10:03 0:18 10:21 10:38 01:00 01:18 

10:35 11:29 0:08 11:37 11:53 01:10 01:18 
13:20 14:04 0:04 14:08 14:27 01:03 01:07 
15:35 16:29 0:18 16:47 17:04 01:11 01:29 
17:35 18:29 0:15 18:44 19:01 01:11 01:26 

 mitjana 00:12  mitjana 01:08 01:20 

 

Barcelona 
Sant 

Celoni Temps 
d'espera 

Sant 
Celoni Canadà Park  Temps de 

viatge 

Temps 
total 

Ps de Gràcia Estació Estació Piscina 
       

6:20 7:04 0:16 7:20 7:42 01:06 01:22 
9:05 9:59 0:11 10:10 10:32 01:16 01:27 

12:05 12:59 0:21 13:20 13:42 01:16 01:37 
14:05 14:59 0:21 15:20 15:42 01:16 01:37 

 mitjana 00:17  mitjana 01:13 01:30 

Taula 17  Connexions intermodals de Barcelona a Vallgorguina (sentit nord). 
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Pel que fa a les connexions amb les urbanitzacions de Canadà Parc i La Baronia, les connexions 
són correctes, sense que hagi hagut millora en els darrers anys. 

En general, llevat de la de l’expedició que surt de l’Estació de S. Celoni a les 13:20 (18 minuts 
d’espera), cal  estudiar la possibilitat de retardar uns 20 minuts la sortida per tal de facilitar la 
connexió amb el tren procedent de Barcelona amb arribada

Quant als temps de viatge entre Canadà Park 
els tems totals de viatge són lleugerament superiors als de Vallgorguina nucli amb Barcelona. 

En ambdós casos es podrien millorar 

 

5.7. Aparcament de vehicles privats motoritzats

El Decret 344/2006, en el seu annex III, determina un nombre mínim de places per aparcar 
turismes i motos fora de la via pública, però només en els casos en els que l
residencial o en estacions de ferrocarril o d’autobusos interurbans (ni per sectors industrials, ni 
equipaments, ni zones verdes, ni altres usos que sí que es tenen en compte en el cas de les bicis).

El decret estableix un nombre de 
usos del sòl: 

 

Així, pel que fa a l’ús residencial, al quadre de la plana següent es calcula el nombre de places 
necessàries fora de calçada, és a dir, a sòl privat, per a l’àmbit d’estudi:

Turismes 

En total hi ha una reserva d’aparcament per a turismes a fora de la via pública de 

S’ha agafat el número de places de turismes per m
sempre més alt i el Decret 344/2006 indica que s’ha d’a

Motocicletes 

En total hi ha una reserva d’aparcament per a motocicletes a fora de la via pública de 

També en aquest cas s’ha agafat el número de places de motocicletes per m2 de sostre enlloc de 
per habitatge, ja que era sempre 

A la taula següent es mostren les dotacions mínimes d’aparcament de turismes i motocicletes 
distribuïdes segons els sectors del POUM.

Estudi d’avaluació de la mobilitat generada del POUM de Vallgorguina 

Pel que fa a les connexions amb les urbanitzacions de Canadà Parc i La Baronia, les connexions 
són correctes, sense que hagi hagut millora en els darrers anys.  

En general, llevat de la de l’expedició que surt de l’Estació de S. Celoni a les 13:20 (18 minuts 
d’espera), cal  estudiar la possibilitat de retardar uns 20 minuts la sortida per tal de facilitar la 
connexió amb el tren procedent de Barcelona amb arribada a Sant Celoni a les 13:32. 

Quant als temps de viatge entre Canadà Park – La Baronia del Montseny i Barcelona i viceversa,  
els tems totals de viatge són lleugerament superiors als de Vallgorguina nucli amb Barcelona. 

En ambdós casos es podrien millorar els temps d’espera que superin els 15 minuts.

Aparcament de vehicles privats motoritzats  

El Decret 344/2006, en el seu annex III, determina un nombre mínim de places per aparcar 
turismes i motos fora de la via pública, però només en els casos en els que l
residencial o en estacions de ferrocarril o d’autobusos interurbans (ni per sectors industrials, ni 
equipaments, ni zones verdes, ni altres usos que sí que es tenen en compte en el cas de les bicis).

El decret estableix un nombre de places mínimes d’aparcament fora de calçada per als següents 

Així, pel que fa a l’ús residencial, al quadre de la plana següent es calcula el nombre de places 
necessàries fora de calçada, és a dir, a sòl privat, per a l’àmbit d’estudi: 

En total hi ha una reserva d’aparcament per a turismes a fora de la via pública de 

S’ha agafat el número de places de turismes per m2 de sostre enlloc de per habitatge, ja que era 
sempre més alt i el Decret 344/2006 indica que s’ha d’agafar el màxim. 

En total hi ha una reserva d’aparcament per a motocicletes a fora de la via pública de 

També en aquest cas s’ha agafat el número de places de motocicletes per m2 de sostre enlloc de 
per habitatge, ja que era sempre més alt i el Decret 344/2006 indica que s’ha d’agafar el màxim.

A la taula següent es mostren les dotacions mínimes d’aparcament de turismes i motocicletes 
distribuïdes segons els sectors del POUM. 
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Pel que fa a les connexions amb les urbanitzacions de Canadà Parc i La Baronia, les connexions 

En general, llevat de la de l’expedició que surt de l’Estació de S. Celoni a les 13:20 (18 minuts 
d’espera), cal  estudiar la possibilitat de retardar uns 20 minuts la sortida per tal de facilitar la 

a Sant Celoni a les 13:32.  

La Baronia del Montseny i Barcelona i viceversa,  
els tems totals de viatge són lleugerament superiors als de Vallgorguina nucli amb Barcelona.  

els temps d’espera que superin els 15 minuts. 

El Decret 344/2006, en el seu annex III, determina un nombre mínim de places per aparcar 
turismes i motos fora de la via pública, però només en els casos en els que l’ús de la parcel·la és 
residencial o en estacions de ferrocarril o d’autobusos interurbans (ni per sectors industrials, ni 
equipaments, ni zones verdes, ni altres usos que sí que es tenen en compte en el cas de les bicis). 

places mínimes d’aparcament fora de calçada per als següents 

 

Així, pel que fa a l’ús residencial, al quadre de la plana següent es calcula el nombre de places 

En total hi ha una reserva d’aparcament per a turismes a fora de la via pública de 237 places . 

de sostre enlloc de per habitatge, ja que era 

En total hi ha una reserva d’aparcament per a motocicletes a fora de la via pública de 118 places . 

També en aquest cas s’ha agafat el número de places de motocicletes per m2 de sostre enlloc de 
més alt i el Decret 344/2006 indica que s’ha d’agafar el màxim. 

A la taula següent es mostren les dotacions mínimes d’aparcament de turismes i motocicletes 
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SUD 1 Can Palomer 24.244 45 23

habitatges 30 30 15

m2 st habitatge 4.500 45 45 23 23

equipament docent 2.542

zones verdes 2.424

SUD 2 Solana Nova 22.184 60 30

habitatges 40 40 20

m2 st habitatge 6.000 60 60 30 30

equipament esportiu aforament 1.000

zones verdes 2.218

PMU Passeig de la Riera 5.058 19 9

habitatges 18 18 9

m2 st habitatge 1.875 19 19 9 9

equipament altres

zones verdes 1.222

PAU 1 Solana Vella 33.051 17 8

habitatges 14 14 7

m2 st habitatge 1.680 17 17 8 8

equipament

zones verdes

PAU 2 Montvall 1 27.751 12 6

habitatges 10 10 5

m2 st habitatge 1.200 12 12 6 6

equipament

zones verdes

PAU 3 Montvall 2 25.309 0 0

habitatges 0 0 0

m2 st habitatge 0 0 0 0 0

equipament

zones verdes

PAU 4a Can Planells a 14.132 4 2

habitatges 3 3 2

m2 st habitatge 360 4 4 2 2

equipament

zones verdes

SECTORS, PLA DE MILLORA URBANA I 

POLÍGONS D'ACTUACIÓ URBANÍSTCA   

RESIDENCIALS
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PAU 4c Can Planells c  

  

  

  

  

PAU 5 Carrer Montnegre

  
  
  
  
PAU 6 Centre Cívic 

  
  
  
  
PAU 7 Carrer Església

  
  
  
  
PAU 8 Can Montasell  

  
  
  
  
PAU 9 Carretera Nova

  
  
  equipament altres

  
PAU 10 Can Puigdemir

  
  
  equipament esportiu aforament

  
PAU 11 Carrer Mataró  

  
  
  equipament altres

  
PAU 12 Can Pujades  

  
  
  
  
PAU 13 Can Pujades Dotació
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 11.366     12   

habitatges 10 10     5 

m2 st habitatge 1.200   12 12   

equipament         

zones verdes 1.224       

Carrer Montnegre  1.003     5   

habitatges 4 4     2 

m2 st habitatge 480   5 5   

equipament         

zones verdes         

4.678     1   

habitatges 1 1     1 

m2 st habitatge 120   1 1   

equipament         

zones verdes 0       

Carrer Església  602     2   

habitatges 2 2     1 

m2 st habitatge 240   2 2   

equipament         

zones verdes         

 9.390     8   

habitatges 7 7     4 

m2 st habitatge 840   8 8   

equipament         

zones verdes 1.067       

Carretera Nova  1.251     10   

habitatges 8 8     4 

m2 st habitatge 960   10 10   

equipament altres 400       

zones verdes         

Can Puigdemir  18.645     7   

habitatges 6 6     3 

m2 st habitatge 720   7 7   

equipament esportiu aforament 50       

zones verdes 5.944       

 3.994     8   

habitatges 7 7     4 

m2 st habitatge 840   8 8   

equipament altres         

zones verdes 1.347       

88.879     2   

habitatges 2 2     1 

m2 st habitatge 240   2 2   

equipament         

zones verdes 9.747       

Can Pujades Dotació  24.797     0   
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  habitatges   0     0     

  m2 st habitatge     0 0   0 0 

  equipament docent 8.816         

  zones verdes           

PAU 14 Canadà Parc 24.797     14     7 

  habitatges 12 12     6     

  m2 st habitatge 1.440   14 14   7 7 

  equipament esportiu aforament 50         

  zones verdes           

PAU 15 Canadà Parc 2 7.335     5     2 

  habitatges 4 4     2     

  m2 st habitatge 480   5 5   2 2 

  equipament esportiu aforament 25         

  zones verdes               

Taula 18  Estimació de les places mínimes d’aparcament per a turismes i motocicletes pels diferents sectors contemplats 
en el nou POUM de Vallgorguina 

5.8. Càrrega i descàrrega 

La distribució urbana de mercaderies és un dels usos més importants del viari i les tendències del 
comerç, amb lliuraments a domicili, comerç electrònic, i altres fórmules anàlogues, fan preveure 
que s'incrementarà fortament en un futur proper. Per aquest motiu, és convenient preveure en les 
noves implantacions unes condicions mínimes consistents a delimitar zones del viari destinades a 
la distribució urbana de mercaderies, decidir quins comerços han de disposar de molls de càrrega 
i descàrrega que els permetin fer aquestes operacions al seu interior, i establir un mínim de 
superfície comercial dedicada a magatzem amb la finalitat que les operacions de càrrega i 
descàrrega no es multipliquin. En aquest sentit, el Decret 344/2006 estableix: 

• Els locals comercials han de destinar a magatzem un mínim del 10% del sostre, a l'interior 
de l'edifici o a terrenys edificables del mateix solar, llevat que es tracti d'activitats comercials 
que, per les seves característiques especials, justifiquin adequadament la manca de 
necessitat de magatzem per als seus productes, d’acord amb l’article 6.1 del Decret. 

• Als projectes de grans o mitjans establiments comercials s'ha de tenir en compte, d’acord 
amb l’article 6.2 del Decret, que: 
a) Han de disposar d'un moll o d'un espai mínim de 3 x 8 metres de càrrega integrat a la 

instal·lació o situat a terrenys edificables del mateix solar, en cas de superfície de venda 
superior a 1.300 m2. 

b) A partir d'aquesta superfície, pels següents 5.000 m2 de superfície de venda, han de 
disposar d'un altre moll addicional de les mateixes característiques i un altre més per a 
cadascun dels següents 10.000 m2. 

Així mateix, s’estableixen de forma obligatòria les següents reserves de places de 3 x 8 metres 
a la xarxa viària per a càrrega i descàrrega de mercaderies: 

a) Ús comercial: 1 plaça per cada 1.000 m2 de superfície de venda o 1 plaça per cada 8 
establiments. 

b) Ús d'oficines: 1 plaça per cada 2.000 m2 de sostre. 

El POUM no estableix àrees especialitzades per usos comercials o d’oficines. 
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6. Finançament dels diferents costos generats per l’in crement 
de mobilitat 

Atès que el document urbanístic avaluat es tracta de planejament general que haurà de ser 
desenvolupat pel planejament derivat, els promotors del present document no 
amb els promotors dels futurs desenvolupaments urbanístics i, a més, aquests desenvolupaments 
es poden o no executar finalment, i en cas d’executar
molt diferents als actuals. 

Per tant, el finançament dels costos generats per l’increment de mobilitat, l’hauran d’estimar el 
corresponent planejament derivat que desenvolupi el present Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal. 

Així, el planejament derivat haurà de donar compliment al següent, d’acord amb
344/2006, i mentre aquest no sigui modificat o derogat:

D’acord amb l’article 19.1 del decret, i pel que fa a les infraestructures de mobilitat 
vianants, de bicicletes, de circulació de vehicles i de transport públic 
hauran de costejar, i si s’escau executar la urbani tzació, de les infraestructures del seu 
sector, així com de la seva connexió amb les existe nts i previstes de cada tipus
repartir-se les càrregues de les obres necessàries per abs
d’acord amb els resultats de l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada.

El mateix decret, en el seu article 19.2, estableix l’obligació dels propietaris, en aquest cas 
promotors, de participar en els costos d’i
públic mitjançant l’actualització a 10 anys del dèf icit d’explotació del servei de transport 
públic de superfície  en proporció a l’increment del nombre de línies o perllongament de les 
existents, amb els paràmetres de càlcul indicats a l’annex 4 de l’esmentat decret. L’
planejament que desenvolupi el sector, hauran d’establir els mecanismes adients per tal que 
aquest finançament es destini a les administracions competents en matèria de transpo
municipi. 

D’acord amb l’annex 4, el càlcul del dèficit anual del transport públic de superfície es farà d’acord 
amb la següent fórmula: 

 
On: 
 

D = dèficit d’explotació del transport públic de superfície.
 
r =  increment dels km totals de recorregut diàriament establint 6 circulacions mínimes a 

cada parada. 

p = preu unitari del km recorregut (actualitzada d’acord amb el decret).

Així mateix, en aplicació de l’article 19.4, els propietaris també hauran de costejar les obres 
d’urbanització addicionals necessàries per implantar les noves parades d’autobús, si això fos 
aplicable, i haurien de ser incloses al Projecte d’urbanització.
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Finançament dels diferents costos generats per l’in crement 

Atès que el document urbanístic avaluat es tracta de planejament general que haurà de ser 
desenvolupat pel planejament derivat, els promotors del present document no 
amb els promotors dels futurs desenvolupaments urbanístics i, a més, aquests desenvolupaments 
es poden o no executar finalment, i en cas d’executar-se els valors de càlcul del dèficit poden ser 

ament dels costos generats per l’increment de mobilitat, l’hauran d’estimar el 
corresponent planejament derivat que desenvolupi el present Pla d’Ordenació Urbanística 

Així, el planejament derivat haurà de donar compliment al següent, d’acord amb
344/2006, i mentre aquest no sigui modificat o derogat: 

D’acord amb l’article 19.1 del decret, i pel que fa a les infraestructures de mobilitat 
vianants, de bicicletes, de circulació de vehicles i de transport públic –, els promotors
hauran de costejar, i si s’escau executar la urbani tzació, de les infraestructures del seu 
sector, així com de la seva connexió amb les existe nts i previstes de cada tipus

se les càrregues de les obres necessàries per absorbir l’increment de viatges generats 
d’acord amb els resultats de l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada. 

El mateix decret, en el seu article 19.2, estableix l’obligació dels propietaris, en aquest cas 
promotors, de participar en els costos d’i mplantació de l’increment de serveis de transport 
públic mitjançant l’actualització a 10 anys del dèf icit d’explotació del servei de transport 

en proporció a l’increment del nombre de línies o perllongament de les 
ràmetres de càlcul indicats a l’annex 4 de l’esmentat decret. L’

planejament que desenvolupi el sector, hauran d’establir els mecanismes adients per tal que 
aquest finançament es destini a les administracions competents en matèria de transpo

D’acord amb l’annex 4, el càlcul del dèficit anual del transport públic de superfície es farà d’acord 

D = 365 · r ·  p · 0,7 

= dèficit d’explotació del transport públic de superfície. 

totals de recorregut diàriament establint 6 circulacions mínimes a 

preu unitari del km recorregut (actualitzada d’acord amb el decret).

Així mateix, en aplicació de l’article 19.4, els propietaris també hauran de costejar les obres 
d’urbanització addicionals necessàries per implantar les noves parades d’autobús, si això fos 
aplicable, i haurien de ser incloses al Projecte d’urbanització. 
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Finançament dels diferents costos generats per l’in crement 

Atès que el document urbanístic avaluat es tracta de planejament general que haurà de ser 
desenvolupat pel planejament derivat, els promotors del present document no es corresponen 
amb els promotors dels futurs desenvolupaments urbanístics i, a més, aquests desenvolupaments 

se els valors de càlcul del dèficit poden ser 

ament dels costos generats per l’increment de mobilitat, l’hauran d’estimar el 
corresponent planejament derivat que desenvolupi el present Pla d’Ordenació Urbanística 

Així, el planejament derivat haurà de donar compliment al següent, d’acord amb el Decret 

D’acord amb l’article 19.1 del decret, i pel que fa a les infraestructures de mobilitat – xarxes de 
els promotors  del sector, 

hauran de costejar, i si s’escau executar la urbani tzació, de les infraestructures del seu 
sector, així com de la seva connexió amb les existe nts i previstes de cada tipus , i hauran de 

orbir l’increment de viatges generats 

El mateix decret, en el seu article 19.2, estableix l’obligació dels propietaris, en aquest cas els 
mplantació de l’increment de serveis de transport 

públic mitjançant l’actualització a 10 anys del dèf icit d’explotació del servei de transport 
en proporció a l’increment del nombre de línies o perllongament de les 

ràmetres de càlcul indicats a l’annex 4 de l’esmentat decret. L’Ajuntament i el 
planejament que desenvolupi el sector, hauran d’establir els mecanismes adients per tal que 
aquest finançament es destini a les administracions competents en matèria de transport al 

D’acord amb l’annex 4, el càlcul del dèficit anual del transport públic de superfície es farà d’acord 

totals de recorregut diàriament establint 6 circulacions mínimes a 

preu unitari del km recorregut (actualitzada d’acord amb el decret). 

Així mateix, en aplicació de l’article 19.4, els propietaris també hauran de costejar les obres 
d’urbanització addicionals necessàries per implantar les noves parades d’autobús, si això fos 
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7. Incidència de la mobilitat sobre la contaminació  atmosfèrica 

D’acord amb la disposició addicional quarta del Decret 344/20065, tots els estudis d’avaluació de 
la mobilitat generada de planejament urbanístic de municipis declarats pel govern com a Zona de 
Protecció Especial de l’ambient atmosfèric, han d’incorporar les dades necessàries per avaluar la 
incidència de la mobilitat sobre la contaminació atmosfèrica. 

En aquest sentit, i atès que Vallgorguina no es troba inclosa en la relació de municipis del Decret 
226/2006, de 23 de maig, pel qual es declaren zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric 
diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el 
Baix Llobregat per al contaminant diòxid de nitrogen i per a les partícules, no és obligatori analitzar 
les emissions relacionades amb l’increment de la mobilitat. 
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8. Conclusions 

A continuació, per a cadascun del aspectes que s’han analitzat al llarg de l’estudi, destaquem 
els trets més importants per fomentar un model de mobilitat sostenible:

A. Vehicle privat 

Segons l’escenari adoptat, els nous usos 
viatges en vehicle privat que es connectaran principalment a la C
urbà, Can Puigdemir  i  Can Pujades) i C

El model de mobilitat es basa en la
viària i el paisatge urbà. En aquest sentit, els promotors hauran de dissenyar i costejar els carrers 
de nova vialitat segons els principis de la moderació de la circulació (carrers de priorit
zones 30). A més el planejament derivat haurà de finançar eventuals passos per a vianants sobre 
elevats en els vials propers. 

B. Transport Públic 

D’acord amb els ratis fixats pel Decret, els nous usos del sòl generaran, en un escenari 
sostenible, uns 600 viatges en transport públic interurbà
derivat calculi, si s’escau, el dèficit que generarà el desenvolupament de cada sector, per 
ajudar a l’increment de la freqüència i la millora continuada del servei. En el mat
considerar la creació de parades d’autobús properes als nous desenvolupaments, i el promotor 
haurà de costejar, si s’escau, el seu cost.

C. Vianants i bicicletes 

Es proposa una xarxa per a vianants i bicicletes, destinada a potenciar aquests
desplaçament, i connectant els nuclis de població i els nous desenvolupaments amb la xarxa 
d’itineraris principals per a vianants i les parades de transport públic.

En referència a la xarxa ciclable s’han previst dos tipus de vies: de coexistènci
privat i pacificades (zones 30) i d’ús exclusiu (vies verdes).

D. Aparcament 

Es planteja una oferta d’aparcament en funció dels ratis establertes pel Decret de regulació 
dels estudis de mobilitat generada pel que es refereix a bicicletes (tot
i turismes (ús residencial). 

En total s’ha de crear una oferta 
motocicletes i 237 places per a turismes
és a dir, en sòl privat, a través de la normativa desenvolupada pel planejament urbanístic, tret 
de l’aparcament per a bicicletes que pot ser ubicat a la via pública, en zones verdes i 
equipaments. 

E. Càrrega i descàrrega de mercaderies

Caldrà realitzar una reserva de 
previsions del decret quan s’implantin els usos que ho requereixen. Aquestes places hauran de 
ser com a mínim de 3 x 8 m i hauran d’estar distribuïdes pels nous sectors de desenvolupament.
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A continuació, per a cadascun del aspectes que s’han analitzat al llarg de l’estudi, destaquem 
els trets més importants per fomentar un model de mobilitat sostenible: 

Segons l’escenari adoptat, els nous usos del sòl generaran, en un escenari sostenible,
que es connectaran principalment a la C-61 (principalment en el nucli 

urbà, Can Puigdemir  i  Can Pujades) i C-35 (nucli de Canada Parc). 

El model de mobilitat es basa en la moderació del trànsit per millorar les condicions de seguretat 
viària i el paisatge urbà. En aquest sentit, els promotors hauran de dissenyar i costejar els carrers 
de nova vialitat segons els principis de la moderació de la circulació (carrers de priorit
zones 30). A més el planejament derivat haurà de finançar eventuals passos per a vianants sobre 

D’acord amb els ratis fixats pel Decret, els nous usos del sòl generaran, en un escenari 
600 viatges en transport públic interurbà. Es requereix que el planejament 

derivat calculi, si s’escau, el dèficit que generarà el desenvolupament de cada sector, per 
ajudar a l’increment de la freqüència i la millora continuada del servei. En el mat
considerar la creació de parades d’autobús properes als nous desenvolupaments, i el promotor 
haurà de costejar, si s’escau, el seu cost. 

Es proposa una xarxa per a vianants i bicicletes, destinada a potenciar aquests
desplaçament, i connectant els nuclis de població i els nous desenvolupaments amb la xarxa 
d’itineraris principals per a vianants i les parades de transport públic. 

En referència a la xarxa ciclable s’han previst dos tipus de vies: de coexistènci
privat i pacificades (zones 30) i d’ús exclusiu (vies verdes). 

Es planteja una oferta d’aparcament en funció dels ratis establertes pel Decret de regulació 
dels estudis de mobilitat generada pel que es refereix a bicicletes (tots els usos), i motocicletes 

En total s’ha de crear una oferta de 1.416 places d’estacionament per a bicicletes
laces per a turismes. Aquestes reserves s’han de fer fora de la via pública, 

dir, en sòl privat, a través de la normativa desenvolupada pel planejament urbanístic, tret 
de l’aparcament per a bicicletes que pot ser ubicat a la via pública, en zones verdes i 

Càrrega i descàrrega de mercaderies  

a de places de càrrega i descàrrega en calçada d’acord amb les 
previsions del decret quan s’implantin els usos que ho requereixen. Aquestes places hauran de 
ser com a mínim de 3 x 8 m i hauran d’estar distribuïdes pels nous sectors de desenvolupament.
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A continuació, per a cadascun del aspectes que s’han analitzat al llarg de l’estudi, destaquem 

un escenari sostenible,  uns 5.000 
61 (principalment en el nucli 

moderació del trànsit per millorar les condicions de seguretat 
viària i el paisatge urbà. En aquest sentit, els promotors hauran de dissenyar i costejar els carrers 
de nova vialitat segons els principis de la moderació de la circulació (carrers de prioritat invertida, 
zones 30). A més el planejament derivat haurà de finançar eventuals passos per a vianants sobre 

D’acord amb els ratis fixats pel Decret, els nous usos del sòl generaran, en un escenari 
. Es requereix que el planejament 

derivat calculi, si s’escau, el dèficit que generarà el desenvolupament de cada sector, per 
ajudar a l’increment de la freqüència i la millora continuada del servei. En el mateix sentit caldrà 
considerar la creació de parades d’autobús properes als nous desenvolupaments, i el promotor 

Es proposa una xarxa per a vianants i bicicletes, destinada a potenciar aquests modes de 
desplaçament, i connectant els nuclis de població i els nous desenvolupaments amb la xarxa 

En referència a la xarxa ciclable s’han previst dos tipus de vies: de coexistència amb el vehicle 

Es planteja una oferta d’aparcament en funció dels ratis establertes pel Decret de regulació 
s els usos), i motocicletes 

places d’estacionament per a bicicletes, 118 per a 
. Aquestes reserves s’han de fer fora de la via pública, 

dir, en sòl privat, a través de la normativa desenvolupada pel planejament urbanístic, tret 
de l’aparcament per a bicicletes que pot ser ubicat a la via pública, en zones verdes i 

en calçada d’acord amb les 
previsions del decret quan s’implantin els usos que ho requereixen. Aquestes places hauran de 
ser com a mínim de 3 x 8 m i hauran d’estar distribuïdes pels nous sectors de desenvolupament. 
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F. Finançament 

D’acord amb la legislació vigent, les persones propietàries hauran de costejar la creació de la 
infraestructura de mobilitat necessària per a absorbir els nous viatges generats. Entre d’altres, la 
construcció dels carrils bici i els passos de ressalt, així com les noves parades d’autobús 
requerides per a donar cobertura de transport públic a tots els sectors. 

Així mateix, l’oferta de transport públic de nova creació requerida per absorbir la demanda del 
sector, generarà un dèficit d’explotació a 10 anys que anirà a càrrec dels nous desenvolupaments, 
d’acord amb el Decret 344/2006. 

G. Desenvolupament 

Les conclusions de l’informe de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), de 20 de desembre de 
2017,estableixen unes condicions relatives al desenvolupament del POUM que s’hauran de tenir 
en compte en la redacció del planejament derivat, dels projectes constructius o en les mesures de 
gestió que corresponguin. 

El repartiment modal proposat en aquest Estudi es convenient que tingui una relació directa amb 
les propostes sobre les xarxes de mobilitat, de tal manera que l’oferta prevista pugui absorbir la 
nova demanada generada. A tal efecte es proposa: 

Modes no motoritzats:  Condicionament de la C-61 per connectar el nucli de Vallgorguina amb 
Can Pujades. 

Es tracta de condicionar el voral de la carretera C-61 entre la Carretera Vella i l'entrada de Can 
Pujades amb un recorregut segur per vianants i bicicletes, a les corresponents mesures de 
protecció i senyalització. 

La longitud aproximada es de uns 800 metres, i la proposta o l'obra es pot fiançar amb aportació 
de la Generalitat de Catalunya, titular de la carretera. 

Transport públic:  Millora de l'oferta de transport públic. 

El planejament derivat haurà de calcular els costos associats als desenvolupaments respectius 
si es el cas, per tal de millorar l’oferta de transport públic en relació a la seva cobertura, 
freqüència o capacitat, i el seu dimensionament. 

Algunes de les propostes principals serien: 

 1 Nova parada de transport públic a Can Pujades.  
Caldrà gestionar, sobretot en època escolar, la provisió d'una nova parada de la línia Sant Celoni - 
Vallgorguina i la d’Arenys de Mar – Vallgorguina - Sant Celoni a Can Pujades. 

 2.Estudi de serveis de transport a la demanda. 
Caldrà que el planejament derivat tinguin en compte el  finançament de serveis de transport a la 
demanada, amb el suport de l'Autoritat del Transport Metropolità. 

 3 Capacitat per absorbir els nous desplaçaments previstos. 
L'oferta actual d'autobusos (9 expedicions per sentit, el que suposa 18 expedicions en toral,) haurà 
de millorar-se en relació a l'ocupació actual i prevista dels serveis d'autobusos. Les actuals 
sortides de Vallgorguina al matí es podrien incrementar en una altre hora intermitja entre els 7 i les 
9 del matí, i tornada des de l'Estació de Sant Celoni entre les 5 i les  7 de la tarda. 
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 4 Impacte sobre el Park & Ride de Sant Celoni.
En aquest sentit el Pla General d'Ordenació de Sant Celoni ja preveu una àmplia reserva de Park 
and Ride entre les vies del ferrocarril i el Camí Romà, a l'alçada de l'Estació. Caldrà el seu 
condicionament i millora de l'accés des de la carretera, que ja es pot fer des de la carretera BV
5114, i des de la C-35, pel carrer de l'Industria o pel carrer Ferran.
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Annex 1: Plànols 

 

S’adjunten amb la memòria la següent relació de plànols: 
 

1. Viatges generats 

2. Xarxa bàsica de vehicles 

3. Xarxa bàsica de vianants i bicicletes 

4. Xarxa de transport públic 
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