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1 INTRODUCCIÓ
1.1

OBJECTE DE L’ESTUDI

L’objecte de la present oferta és la realització de l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada
(EAMG) per la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal de Golmés: nova
ordenació en l’àmbit comprés entre el límit de terme amb Mollerussa, l’antiga N-II, el
ferrocarril, el SUD-1 i el SUD-20. L’EAMG es desenvoluparà seguint les indicacions del Decret
344/2006.
L’EAMG es desenvoluparà seguint les indicacions del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de
regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.
Amb aquest estudi es pretén:
- Conèixer les característiques de mobilitat de l’àrea d’influència del nou sector.
- Estimar la mobilitat que generarà l’àmbit d’estudi
- Estudiar la distribució modal dels desplaçaments.
- Analitzar la capacitat de la xarxa viària.
- Identificar els punts conflictius del sistema de mobilitat del nou sector i proposar les
mesures necessàries per millorar-ne les condicions d’accessibilitat.

1.2

ÀMBIT D’ESTUDI

L’àmbit es situa en el límit del terme municipal de Golmés, seguint la trama urbana de
Mollerussa.
La població de Golmés l’any 2018 era de 1.864 habitants (Idescat) i la de Mollerussa de 14.740
habitants que en conjunt representen el 45,2% de la població de la comarca.

Àmbit d’estudi
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1.3

ANTECEDENTS

Segon la Llei 9/2003 de la mobilitat, s’estableix un nou marc que afecta a les polítiques de
desenvolupament urbà i econòmic i a la planificació de l’ús del sòl. La llei indica que fins que no
s’aprovin els plans de mobilitat urbana, no es pot aprovar cap nou projecte urbanístic que
comporti una inversió superior a 25 milions d’euros, exceptuant els projectes que estiguin
avalats per un estudi d’avaluació de la mobilitat generada.
Les Directrius Nacionals de mobilitat, aprovades el 3 d’octubre de 2006, són l’instrument que
constitueix el marc orientador per a l’aplicació i compliment dels objectius de mobilitat
d’aquesta llei.
Tant la pròpia llei com les directrius determinen la necessitat d’avançar cap a un model de
mobilitat sostenible que garanteixi el dret de la ciutadania a l’accessibilitat en unes condicions
de mobilitat segures i adequades i amb el mínim impacte ambiental possible.
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2 ANÀLISI DE LA MOBILITAT ACTUAL
2.1
2.1.1

DADES BÀSIQUES DEL MUNICIPI
TERRITORI I POBLACIÓ

Golmés se situa a la comarca d’El Pla d’Urgell, de 36.740 habitants. Limita al nord amb el terme
de Vilasana; a l’est, amb els de Castellnou de Seana i Vilanova de Bellpuig; al sud, amb el de
Miralcamp i a l’oest amb el de Mollerussa.

Població dels municipis del Pla d’Urgell. Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat (2018)

La població de Golmés l’any 2018 era de 1.864 habitants (Idescat), distribuïts en una extensió
de 16,62 km2. La seva densitat de població és de 112,2 hab/km2, un valor lleugerament inferior
a la densitat de la comarca d’El Pla d’Urgell (120,4 hab/km2) i molt allunyat de la capital
comarcal i ciutat veïna, Mollerussa (2.081,9 hab/km2).
Golmés representa el 5% de la població i el 5% de la superfície d’El Pla d’Urgell (305,14 km2).

2.2

ANÀLISI DELS DESPLAÇAMENTS

La darrera enquesta de mobilitat disponible és l’EMQ 2006, a nivell de Catalunya. Com que
l’àmbit d’estudi es situa al municipi de Golmés però adjacent al nucli urbà de Mollerussa,
s’efectua l’anàlisi de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana (EMQ 2006) per cadascun dels dos
municipis.
2.2.1


EMQ 2006
GOLMÉS

La darrera enquesta de mobilitat disponible és l’EMQ 2006, a nivell de Catalunya. Tot i que la
dada és antiga, des de l’any 2008 ençà la crisi econòmica ha provocat uns disminució general
de la mobilitat que fa que els volums de 2006 siguin semblants als actuals.
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Segons aquesta enquesta, es realitzen en un dia laborable a Golmés 5.750 viatges/dia: 1.997
viatges/dia urbans, 1.890 viatges/dia interurbans o de connexió amb origen a Golmés i 1.863
viatges/dia interurbans que hi tenen destinació. És a dir, un 65,3% dels desplaçaments són de
connexió en els dos sentits, mentre que el 34,7% són de interns al municipi.

Balaguer
Agramunt

Desplaçaments de connexió

3.753

Tàrrega

GOLMÉS

Lleida

Desplaçaments
Interns

1.997

Arbeca

Mobilitat interna i de connexió amb origen o destinació Golmés. Font: EMQ 2006

La mobilitat urbana (o interna) es realitza en cotxe (50,4%) o a peu (49,6%).
El mode més utilitzat en els desplaçaments interurbans és el cotxe (88,5%),seguit dels
desplaçaments a peu (5,3%), furgoneta o camió (3,0%), l’autobús (1,7%) i la bicicleta (1,6%).
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Repartiment modal de la mobilitat total a Golmés. Font: EMQ 2006

Els desplaçaments majoritaris són els viatgers de connexió en cotxe (3.321 v/d), seguit dels
viatges interns en cotxe (1.006 v/d) i els interns a peu (991 v/d). A major distància destaquen
els viatges de connexió a peu (197 v/d) i els de connexió amb furgoneta o camió (113 v/d).

Desplaçaments al dia
Connexió - Cotxe
Intern - Cotxe
Intern - Peu
Connexió - Peu
Connexió - Furgoneta/camió
Connexió - Transport públic
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Nombre de desplaçaments per mode diferenciats entre urbans i interurbans. Font: EMQ 2006
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Nombre de desplaçaments en modes motoritzats (cotxe+moto+furgoneta/camió) urbans i interurbans. Font: EMQ
2006

En un dia laborable es realitzen a Golmés 1.640 viatges/dia per motius ocupacionals (sense
comptar tornades): 421 viatges/dia interns al municipi, 1.073 viatges/dia interurbans amb
origen a Golmés i 145 viatges/dia interurbans amb destinació a Golmés.
La mobilitat interurbana atreta (1.863 v/d, 49,6%) i generada (1.890 v/d, 50,4%) tenen uns
valors molt similars.
El 64% dels desplaçaments interurbans que es realitzen en un dia feiner tenen origen o
destinació Mollerussa, seguit de Lleida (10,1%), Bellpuig (7,2%), Vila-sana (3,0%) i el Palau
d’Anglesola (2,7%).

Balaguer
Agramunt

Vila-sana
El Palau
d’Anglesola

112
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de Seana

103

Tàrrega

62

GOLMÉS
Mollerussa
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271

Lleida
308

Arbeca

Les Borges
Blanques
63

Mapa dels principals fluxos de mobilitat interurbana amb origen i destinació Golmés. Font: elaboració pròpia
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La taula següent mostra les 7 principals relacions de connexió amb Golmés, que sumen un
total de 3.399 desplaçaments (90,6%) en un dia feiner. La resta de relacions sumen 354
desplaçaments (9,4%), repartits entre 9 municipis. Aquestes 7 relacions OD més els
desplaçaments interns representen el 93,8% del total de mobilitat del municipi.
Principals fluxos de mobilitat interurbana amb origen i destinació Golmés. Font: EMQ 2006

Desplaçaments
totals dia feiner
Interns Golmés
1.997
Mollerussa
2.408
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380
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Castellnou de Seana
62
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Els motius dels viatges (urbans i interurbans) es divideixen de la següent manera:
1.400
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1.000

800
600
400
200

0
Tornada a casa des de Tornada a casa des de Mobilitat ocupacional
motiu ocupacional
motiu personal

Urbans

Mobilitat personal

Interurbans

Nombre total de desplaçaments per motiu (a partir de dades de l’EMQ 2006). Font: elaboració pròpia

La comparació entre la mobilitat interna i de connexió indica que la majoria dels
desplaçaments interns són per motius personals (684 viatges/dia més 562 de les tornades),
que representen el 62,4% de la mobilitat interna. En el cas dels desplaçaments interurbans, és
la mobilitat ocupacional la que té un pes superior (1.218 viatges/dia més 978 de les tornades,
que representen el 58,5% de la mobilitat total de connexió).


MOLLERUSSA

Segons aquesta enquesta, es realitzen en un dia laborable a Mollerussa 60.142 viatges/dia:
26.685 viatges/dia urbans, 16.717 viatges/dia interurbans o de connexió amb origen a
Mollerussa i 16.740 viatges/dia interurbans que hi tenen destinació. És a dir, un 44,4% dels
desplaçaments són interns al municipi mentre que el 55,6% són de connexió en els dos sentits.
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Balaguer
Agramunt

Desplaçaments de connexió

33.457

MOLLERUSSA
Lleida

Desplaçaments
Interns

26.685

Arbeca

Mobilitat interna i de connexió amb origen o destinació Mollerussa. Font: EMQ 2006

La mobilitat urbana (o interna) es realitza majoritàriament a peu (59,1%), un 37,2% en cotxe,
un 2,6% en moto, un 0,7% en bicicleta i un 0,1% en furgoneta o camió, en modes ferroviaris,
en autobús o en bus d’empresa/escolar, respectivament. Aquesta enquesta té en compte els
viatges a peu de menys de 5 minuts.
El mode més utilitzat en els desplaçaments interurbans és el cotxe (87,7%), un 3,4% en bus
d’empresa o escolar, un 2,1% a peu, un 2,1% en motocicleta, un 1,7% en furgoneta o camió, un
1,1% en bus, un 0,9% en modes ferroviaris i un 0,7% en bicicleta.
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Taxi

40%

Furgoneta / camió
Moto
20%
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0%
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Repartiment modal de la mobilitat total a Mollerussa. Font: EMQ 2006

Els desplaçaments majoritaris són els viatgers de connexió en cotxe (29.330 v/d), seguit dels
viatges interns a peu (15.761 v/d) i els interns en cotxe (9.917 v/d). A major distància
destaquen els viatges de connexió en bus d’empresa o escolar (1.142 v/d) i els interns en moto
(704 v/d).
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Nombre de desplaçaments per mode diferenciats entre urbans i interurbans. Font: EMQ 2006
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Nombre de desplaçaments en modes motoritzats (cotxe+moto+furgoneta/camió) urbans i interurbans. Font: EMQ
2006

En un dia laborable es realitzen a Mollerussa 16.717 viatges/dia per motius ocupacionals
(sense comptar tornades): 6.454 viatges/dia interns al municipi, 2.474 viatges/dia interurbans
amb origen a Mollerussa i 7.601 viatges/dia interurbans amb destinació a Mollerussa.
La mobilitat interurbana atreta (16.740 v/d, 50,0%) i generada (16.717 v/d, 50,0%) tenen uns
valors molt similars.
El 12% dels desplaçaments interurbans que es realitzen en un dia feiner tenen origen o
destinació Lleida, seguit de el Palau d’Anglesola (8,4%), Golmés (7,2%), Miralcamp (7,2%) i
Fondarella (5,6%).
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Mapa dels principals fluxos de mobilitat interurbana amb origen i destinació Mollerussa. Font: elaboració pròpia

La taula següent mostra les 7 principals relacions de connexió amb Mollerussa, que sumen un
total de 16.544 desplaçaments (49,5%) en un dia feiner. La resta de relacions sumen 16.900
desplaçaments (50,5%), repartits entre 79 municipis. Aquestes 7 relacions OD més els
desplaçaments interns representen el 71,9% del total de mobilitat del municipi.
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Principals fluxos de mobilitat interurbana amb origen i destinació Mollerussa. Font: EMQ 2006

Els motius dels viatges (urbans i interurbans) es divideixen de la següent manera:

Nombre total de desplaçaments per motiu (a partir de dades de l’EMQ 2006). Font: elaboració pròpia

La comparació entre la mobilitat interna i de connexió indica que la majoria dels
desplaçaments interns són per motius personals (8.669 viatges/dia més 6.076 de les tornades),
que representen el 55,3% de la mobilitat interna. En el cas dels desplaçaments interurbans, és
la mobilitat ocupacional la que té un pes superior (10.075 viatges/dia més 8.655 de les
tornades, que representen el 56,0% de la mobilitat total de connexió).
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3 ANÀLISI DE LES XARXES DE TRANSPORT
3.1

XARXA VIÀRIA

L’àmbit presenta una bona accessibilitat a la xarxa viària bàsica a través de l’autovia A-2 i la NII.
L’A-2 connecta cap a l’est amb Tàrrega, Igualada i Barcelona i cap a l’oest amb Lleida.
La N-II, que discorre adjacent o per l’interior dels nuclis urbans, té un recorregut semblant a
l’A-2 i comunica amb Lleida, a l’oest, i amb Tàrrega, Igualada i Barcelona a l’est. Aquesta via és
la principal ruta d’accés a la zona d’estudi.
A nivell comarcal, tant l’E-23, la LP-3322 (que uneix Mollerussa amb Bellcaire d’Urgell) i la L334 (que enllaça Mollerussa i Vila-sana) serveixen de connexió entre l’A-2 i la N-II.

Xarxa viària d’accés a l’àrea d’estudi. Font: Google Maps

3.1.1

DADES DE TRÀNSIT

S’han analitzat els aforaments de trànsit de l’àmbit consultant les dades de trànsit del Ministeri
de Foment. A continuació es mostren els aforaments disponibles amb la seva dada de trànsit
de 2017.
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Aforaments de trànsit disponibles a l’àmbit d’estudi. Font: MIFO i elaboració pròpia

Tal i com es pot observar, aquesta autovia és la principal canalitzadora dels vehicles pesants de
l’àmbit ja que entre un 26-30% dels vehicles que hi circulen són camions.

3.1.2

TREBALL DE CAMP

Per tal de caracteritzar amb detall l’ús de la xarxa viària actual de l’entorn, es realitza un treball
de camp per conèixer principalment el trànsit de la N-II i les dues rotondes d’accés a l’àmbit.

Punts d’aforament. Font: Elaboració pròpia

El treball de camp consisteix en un aforament automàtic de 24 hores (al tronc de la N-II entre
les dues rotondes) i dos aforaments direccionals d’1 hora cadascun (de 7-8 h del matí a la
Rotonda 2 i de 8-9 h a la Rotonda 1).
Les jornades de treball de camp es van fer durant els dies 7 i 8 de maig de 2019 i a continuació
es mostren els resultats obtinguts.
15

EAMG de la modificació puntual del POUM de Golmés: nova ordenació en l’àmbit comprés entre el límit de terme
amb Mollerussa, l’antiga N-II, el ferrocarril, el SUD-1 i el SUD-20

Aforament automàtic
La N-II presenta un trànsit de 9.158 veh/dia, 4.653 veh/dia en sentit Mollerussa i 4.505 veh/dia
en sentit Golmés. El percentatge de vehicles pesants és baix i es situa en el 5,5%, això
representa un trànsit de 500 veh/dia. Es conclou que la majoria dels pesants prefereixen
encaminar-se per l’A-2 per realitzar desplaçaments de llarg recorregut al tractar-se d’una
autovia 2+2 gratuïta.
Tal i com es pot observar en la següent figura, els dos sentits de circulació presenten
distribucions horàries força semblants. Destaca l’hora punta de la tarda de 19-20 h amb una
concentració del 9,8% del trànsit.

Distribució horària del trànsit a la N-II per sentits de circulació i total. Font: Elaboració pròpia

Com les rotondes es van aforar al matí i s’ha observat aquest pic de trànsit durant la tarda, els
moviments detectats a les rotondes durant les hores del matí (7-9 h) han estat incrementats
de forma proporcional al que indica l’aforament troncal.
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Rotonda 1 – Av. de la Pau
Seguidament es mostren els moviments estimats a l’hora punta de 19-20 h per la Rotonda 1
(oest) que presenta un trànsit de 1.307 veh/HP.

Moviments a la Rotonda 1 a l’hora punta de 19-20 h

Tal i com es pot observar, els moviments predominants són els que travessen la rotonda d’est
a oest amb 320 veh/HP i l’oest a est amb 414 veh/HP.
Els altres moviments destacats són el que entra des del Camí de Codis (Polígon) cap a la N-II
amb 153 veh/HP, el que gira des de la N-II cap a l’Av. de la Pau amb 123 veh/HP i el contrari
amb 109 veh/HP.

Rotonda 2 – Carrer Josep Cullere
Seguidament es mostren els moviments estimats a l’hora punta de 19-20 h per la Rotonda 2
(est) que presenta un trànsit de 1.015 veh/HP.

Moviments a la Rotonda 2 a l’hora punta de 19-20 h

Tal i com es pot observar, els moviments predominants són els que travessen la rotonda d’est
a oest amb 343 veh/HP i l’oest a est amb 397 veh/HP.
17
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Un altre moviment destacat és el que circula en sentit est i es desvia des de la N-II cap al
lateral.
3.1.3

NIVELL DE SERVEI

En aquest apartat s’analitza el nivell de servei del trànsit que circula per la N-II així com el nivell
de servei de les dues rotondes.
A continuació es mostren els passos pel càlcul del nivell de servei d’un tram de carretera 1+1
segons el manual HCM 2010 aplicat al tram de la N-II estudiat en aquest cas:

Càlcul del nivell de servei del tronc de la N-II. Font: Elaboració pròpia

En conclou que en l’actualitat el trànsit que circula per aquest tram de la N-II ho fa a nivell de
servei C.
3.1.3.1

MICROSIMULACIÓ DE TRÀNSIT

Per tal de tenir una millor idea del funcionament de la xarxa viària de l’àmbit, s’ha realitzat una
microsimulació del trànsit de l’entorn i per fer-ho s’ha utilitzat el software VISSIM de PTV
Vision. L’àmbit microsimulat comprèn les dues rotondes i el tronc de N-II que es troba entre
elles.
L’anàlisi de la microsimulació mostra que aquestes dues rotondes no presenten problemes de
trànsit en l’actualitat.
Un dels resultats que es poden obtenir amb el model és el temps de demora que
experimenten els vehicles en realitzar un moviment respecte la situació sense cap
interferència amb la resta del trànsit.
Seguidament es mostren els principals moviments de la Rotonda 1 (Av. de la Pau) amb la
demora mitjana experimentada per un vehicle (en segons) i la demora acumulada per tots els
vehicles que realitzen aquest moviment (en minuts). Tal i com es pot observar, les demores
experimentades per la majoria de vehicles són pràcticament insignificants, a excepció de les
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del moviment Camí de Codis - N-II oest que presenta demores superiors pel fet de tenir un
STOP abans de la rotonda.
Origen

Destí

Demora 1
vehicle (seg)

Vehicles

N-II est
N-II oest
Camí de Codis

N-II oest
N-II est
N-II oest

4
3
19

243
357
117

Demora tots
vehicles
(min)
17
19
37

Demora dels principals moviments de la Rotonda 1. Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats del VISSIM

Seguidament es mostren els principals moviments de la Rotonda 2 (carrer Josep Cullere) amb
les seves demores. Tal i com es pot observar, les demores mitjanes experimentades no són
significatives.
Origen

Destí

Demora 1
vehicle (seg)

Vehicles

N-II est
N-II oest
N-II oest

N-II oest
N-II est
Lateral est

1
3
3

332
326
96

Demora tots
vehicles
(min)
7
17
4

Demora dels principals moviments de la Rotonda 2. Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats del VISSIM

A partir del temps de demora mitjà de cada ramal d’accés, es calcula el seu nivell de servei
comparant aquestes demores amb les que es recullen a l’HCM 2010. D’aquesta forma és
possible calcular el nivell de servei de cada ramal. Per la situació actual, les rotondes no
presenten cap problema de trànsit.

Nivell de servei actual de les rotondes. Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats del VISSIM
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3.2

XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC COL·LECTIU

3.2.1

AUTOBÚS URBÀ

Golmés no disposa de servei urbà de transport públic.
3.2.2

AUTOBUSOS INTERURBANS

Per la situació geogràfica de la zona d’estudi, dins del terme municipal de Golmés però lligat a
la trama urbana de Mollerussa, cal analitzar els serveis de bus interurbà d’ambdós municipis.
Tanmateix, tots els busos interurbans que fan parada a Golmés també ho fan a Mollerussa.
Un total de 10 línies donen servei a Mollerussa, 3 de les quals paren a Golmés. Els principals
operadors de la zona són Autocars del Pla, Alsina Graells, Salvia Autocars i Teisa.
Amb servei a Golmés i Mollerussa:



L111: Barbens – Lleida
L131: Lleida – Barcelona (Bus exprés)

Amb servei a Mollerussa:









L0324: Girona – Lleida
L110: La Guàrdia – Lleida
L112: Vila-sana – Lleida
L114: Puiggrós – Lleida
L206: Balaguer – Mollerussa
L301: Bellvís – Mollerussa
L303: Mollerussa – Sidamon (Només els dimecres*)
L305: Les Borges Blanques – Mollerussa
FEINERS
Exp/dia (2
Interval de
sentits)
pas aprox.

L111
L131
TOTAL

4 (6*)
16
20

2h 30’

L0324
L110
L111
L112
L114
L131
L206
L301
L303
L305
TOTAL

6
14
4 (6*)
4
9
29
10
12
1 (*)
11
100

2h
1h 20’
2h
-

DISSABTES
Exp/dia (2
Interval de
sentits)
pas aprox.
Golmés
0
6
6
Mollerussa
4
2
0
0
0
8
0
0
0
0
14

DIUMENGES
Exp/dia (2
Interval de
sentits)
pas aprox.
0
1
1

-

3
0
0
0
0
3
0
0
0
0
6

-

(*) Circula només els dimecres.

Expedicions diàries de les línies de bus interurbà a Golmés i Mollerussa. Font: Mou-te

La parada més propera a l’àmbit d’estudi és l’Estació d’Autobusos de Mollerussa, situada
davant de la carretera L-334 i que connecta amb l’estació de Regionals del mateix poble.
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Oferta de parades i línies de bus interurbà i tren a l’entorn de l’àmbit d’estudi.

3.2.3

XARXA FERROVIÀRIA

La comarca del Pla d’Urgell està servida per la xarxa ferroviària de Regionals de Catalunya
(RENFE). De nou, degut a la proximitat de la zona d’estudi amb Mollerussa, és necessari
esmentar les dues parades (Golmés i Mollerussa), separades entre sí per només tres minuts de
circulació.
Així, la distància entre l’estació de Mollerussa i la zona d’estudi és de 700 metres, uns 8 minuts
a peu. En canvi, des de l’estació de Golmés la distància és triplica (uns 2,4 km) i el temps
caminant és de 30 minuts.
L’R12 L’Hospitalet – Lleida Pirineus permet connectar l’àmbit d’estudi amb ciutats com Lleida,
Cervera, Manresa, Terrassa, Sabadell i Barcelona. Tot i així, no totes les expedicions connecten
amb la regió metropolitana de Barcelona. Tres expedicions diàries extres fan el recorregut
Lleida – Cervera, i totes paren a Golmés i Mollerussa.
Línia

Recorregut

Expedicions
sentit Lleida

Hora de
pas
Golmés

Hora de
pas
Mollerussa

Expedicions sentit
Barcelona/Cervera

Hora de
pas
Golmés

Hora de
pas
Mollerussa

10:58
18:15
22:05
7:22
8:00
10:58
15:10
18:15
22:05

11:01
18:18
22:08
7:25
8:03
11:01
15:13
18:18
22:08

3

9:15
16:32
20:22
6:49
9:15
14:00
16:32
20:22
21:32

9:12
16:29
20:19
6:46
9:12
13:57
16:29
20:19
21:29

R12
A

Lleida – L’Hospitalet de
Llobregat

3

R12
B

Lleida - Cervera

6

6

Nombre d’expedicions i interval de pas dels dos trams de l’R12. En negreta, mateixa expedició. Font: Renfe (2019)

Recorregut i estacions dels dos trams de l’R12 entre Hospitalet de Llobregat i Lleida. Font: Trenscat.cat (2019)
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3.3

ITINERARIS DE MODES NO MECANITZATS

Hi ha 5 itineraris des dels dos municipis. S’ha analitzat l’accessibilitat en modes no motoritzats
des de l’origen fins als polígons A (sectors PAU22.1, PAU22.2, PAU22.3, PAU22.4, PAU22.5,
SUD22, SUD2a i SUD2b), B (sector SUD1) i C (sectors SUD18,SUD19 i SUD20).

Recorreguts principals d’accés a l’àmbit de desenvolupament des de Golmés i Mollerussa. Font: Elaboració pròpia

A continuació s’analitza la connectivitat en modes no motoritzats dels sectors estudiats des
dels següents itineraris:


Des de Mollerussa:
1. Des de l’estació d’autobusos i l’estació de tren (polígon A)
2. Des del centre a través del carrer Ferrer i Busquets (polígon A)
3. Des del centre a través de l’avinguda Catalunya (polígons A i C)



Des de Golmés:
4. Des de l’estació d’autobusos a través del camí de Golmés a Mollerussa (Polígons A
i B)
5. Des de l’estació d’autobusos a través del camí de Miralcamp (Polígons A i C)

Accessos des de Mollerussa
Tal i com hem vist, es plantegen tres itineraris diferents des de Mollerussa: s’estudia un
recorregut des de la parada d’autobusos i des de l’estació de tren (1), i uns altres dos partint
de l’ametlla central, a través dels carrers Ferrer i Busquets (2) i l’avinguda Catalunya (3). Tots
els camins presenten una distància i un temps de recorregut similar en relació a l’àmbit
d’estudi.
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Itineraris principals d’accés a l’àmbit de desenvolupament des de Mollerussa. Font: Elaboració pròpia

1. Des de l’estació d’autobús i de tren de Mollerussa (polígon A)
Aquestes dues estacions estan juntes. Tot i així, la sortida de l’estació d’autobusos es fa pel
carrer de la Indústria i obliga al vianant a creuar les vies del tren a través de l’avinguda de
Balaguer, mentre la sortida de l’estació de tren dóna a la plaça de l’Estació. La distància del
recorregut és aproximadament d’1 km (500 metres menys si se surt de l’estació de tren) i es
pot fer en 12 minuts caminant o 3 minuts en bicicleta.

Itinerari d’accés a l’àmbit de desenvolupament des de l’estació de busos de Mollerussa. Font: Elaboració pròpia

Les voreres del carrer Indústria fins al pas a nivell de l’avinguda Balaguer estan adaptades, amb
passos de vianants senyalitzats i amb una amplada superior a 1,5 metres. El pas a nivell
disposa de barrera i tram indicat per a vianants (tot i que amb una amplada inferior als 1,5
23
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metres). L’amplada de les voreres s’amplia altre vegada a l’entrada del carrer Prat de la Riba
però tan sols a un costat de la via (a l’altre costat és inferior al metre d’amplada) i no es
disposa de pas de vianants adaptat. Al tram proper a la cruïlla amb el carrer President Macià
l’amplada és inferior del metre i hi manca un pas de vianants.
Es recuperen els 1,5 metres d’amplada ja un cop passada la plaça de l’Estació, i es mantenen
fins a l’arribada a l’oest de l’àmbit d’estudi (accés al Polígon A), sense guals als passos de
vianants.

Pas a nivell a l’avinguda Balaguer (esquerra) i vorera estreta al carrer Prat de la Riba (dreta)

Hi ha dèficit d’accessibilitat entre el carrer President Macià i la plaça de l’Estació i manquen 7
guals rebaixats en els seus passos de vianants al llarg del recorregut.
2. Des del centre urbà pel carrer Ferrer i Busquets (Polígon A)
És l’itinerari més directe des del centre urbà, on se situa l’Ajuntament. Es pot recórrer la
distància d’1 km en 13 minuts caminant o en 4 minuts en bicicleta a través del carrer Ferrer i
Busquets, on s’arriba a la zona nord-oest de l’àmbit d’estudi pertanyent al Polígon A. Alhora, es
pot accedir al Polígon C a partir del Camí de Codis fins a l’avinguda Europa, en un recorregut d’
1,6 km (20 minuts a peu i 5 en bicicleta).

Itinerari d’accés a l’àmbit de desenvolupament des de l’Ajuntament de Mollerussa. Font: Elaboració pròpia
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L’amplada de les voreres és superior als 1,5 metres a l’inici del itinerari, comptant amb passos
de vianants senyalitzats però sense guals adaptats. A mesura que ens allunyem del centre
manquen més passos de vianants (5) i l’amplada de les voreres es redueix o són inexistents (als
carrers Occitània, Mallorca o a la cruïlla entre la N-II i el carrer del País Valencià).

Pas de vianants sense guals adaptats al c. Ferrer i Busquets (esquerra) i falta de pas de vianants a la rotonda de
c. Ferrer i Busquets amb av. de la Pau (dreta)

3. Des del centre urbà per l’avinguda de Catalunya (Polígons A i C)
Aquest itinerari és una variant de l’anterior, però iniciant el recorregut des del sud de l’ametlla
urbana, a través del carrer del Molí, fins a la plaça Sant Jaume, on es pot enllaçar amb
l’avinguda de Catalunya i arribar al carrer Ferrer i Busquets. La distància d’1 km es pot recórrer
en 14 minuts a peu i 4 en bicicleta.

Itinerari d’accés a l’àmbit de desenvolupament des del carrer del Molí de Mollerussa. Font: Elaboració pròpia

El tram comença dins l’ametlla urbana entre el carrer del Molí i la plaça de Sant Jaume, on
l’amplada de les voreres és inferior a 1,5 metres. El camí segueix per l’avinguda de Catalunya
des de la mateixa Plaça Sant Jaume fins arribar a la cruïlla amb el carrer Ferrer i Busquets (N-II).
Que compta amb voreres superiors a 1,5 metres. No obstant, fins a 9 passos de vianants no
estan adaptats amb guals i hi manquen senyalitzacions al carrer Mallorca i al carrer de Sant
Ramon. L’última part es fa a través del carrer Ferrer i Busquets (N-II), com en l’itinerari 2.
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Voreres estretes al carrer del Molí (esquerra) i pas de vianants sense senyalitzar a la cruïlla entre el carrer
Mallorca i l’avinguda de Catalunya (dreta)

Accessos des de la parada d’autobús de Golmés
La parada d’autobús està situada al carrer de la Carretera Vella, al centre del municipi. La
distància aproximada entre aquest punt i l’àmbit d’estudi és de gaire bé 1 km, i podem
diferenciar fins a 2 recorreguts possibles per accedir-hi, ja sigui a peu o en bicicleta: el camí
Golmés a Mollerussa (4) i el camí de Miralcamp (5). Ambdós, presenten unes distàncies i un
temps de recorregut similar; no obstant, cadascun d’ells presenten unes característiques
viàries diferents i donen accés a una part diferent de la zona d’estudi com veurem a
continuació:

Recorreguts principals d’accés a l’àmbit de desenvolupament des de la parada d’autobús de Golmés. Font:
Elaboració pròpia

4. A través del camí de Golmés a Mollerussa (Polígons A i B)
Es tracta d’un recorregut d’un total de 2,1 km, amb un temps de 26 minuts caminant i 7 minuts
en bicicleta.
L’itinerari s’inicia des de la parada d’autobús, on es disposen de voreres de més de 2 metres
d’amplada fins arribar al carrer Bonavista, on les voreres són molt estretes i no estan
adaptades. A partir del carrer Solanes les voreres són pràcticament inexistents i sense passos
de vianants. Un cop s’arriba al Camí de Golmés a Mollerussa se segueix sense tenir vorera.
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A l’alçada del Polígon Industrial Colomer (situat entre els polígons de desenvolupament A i B)
hi ha vorera però sense passos de vianants. En el tram de connexió amb Mollerussa no es
disposa de vorera (àmbit del futur desenvolupament A).

Itinerari d’accés a l’àmbit de desenvolupament des del camí de Golmés a Mollerussa. Font: Elaboració pròpia

Aspecte general del camí de Golmés a Mollerussa sense voreres (esquerra) i voreres estretes i absència de pas de
vianants a l’enllaç entre el camí i el carrer Barcelona (dreta). Font: Elaboració pròpia

5. Des de la parada d’autobús pel camí de Miralcamp (Polígons A i C)
Es tracta d’un recorregut amb un total de 2,3 km i es pot realitzar en 29 minuts caminant i 10
minuts en bicicleta.
El tram de la parada d’autobús (a la Carretera Vella) fins a la sortida del poble (Passeig
Magnòlies amb la N-II) disposa d’amples voreres de més de 2 metres i passos de vianants
adaptats (excepte a la cruïlla amb el carrer Bonavista). No obstant, no existeix cap pas de
vianants per poder creuar la N-II en direcció al camí de Miralcamp, que transcorre en paral·lel
a la carretera. El camí rural acaba a l’alçada de l’avinguda Europa, ja dins del polígon industrial
Golparc, proper a l’entrada de Mollerussa i ja passat el Polígon C de l’àmbit d’estudi. En aquest
punt, hi ha voreres superiors als 2 metres d’amplada (només en un cantó de la via), però sense
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passos de vianants. Finalment, a l’alçada del carrer Josep Cullere, tampoc és segur creuar la NII per accedir a la resta de la zona d’estudi (Polígon A).

Itinerari d’accés a l’àmbit de desenvolupament des del camí de Miralcamp a Mollerussa. Font: Elaboració pròpia

La N-II sense pas de vianants a l’alçada de Golmés (esquerra) i accés a la zona d’estudi també sense pas
senyalitzat (dreta)
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4 PLANEJAMENT VIGENT
4.1

CONTEXTUALITZACIÓ DEL PLANEJAMENT
MUNICIPAL – PROPOSTES VIÀRIES

D’ORDENACIÓ

URBANÍSTICA

A nivell supramunicipal, els respectius planejaments municipals de Golmés, Mollerussa i
Fondarella preveuen la creació d’un Vial Nord, paral·lel a l’N-II per la banda nord que connecti
Golmés amb Fondarella, i que alhora comuniqui les diferents zones industrials del nord de
Mollerussa i lligui les connexions d’aquests polígons industrials amb els accessos a l’autovia A2 i les carreteres LP-3322, LV 3321, E-23 i L-344 que uneixen ambdós costats de l’A-2. Aquest
vial està parcialment executat al terme de Mollerussa.

Planejament vigent a l’àmbit
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5 PROPOSTA DE LA MP DEL POUM
Els objectius de la present modificació puntual:
1. Consolidar el teixit productiu i d’activitats de Golmés, tot garantint les seves condicions
de sostenibilitat econòmica i ambiental
2. Establir una ordenació urbanística que afavoreixi el manteniment i desenvolupament
de les activitats econòmiques i productives implantades efectivament en l’eix de la
carretera N-II.
3. Establir una àrea de sòl urbà no consolidat, destinada a activitats econòmiques, amb
ordenació que admeti el manteniment de les edificacions residencials actuals, amb
delimitació de polígons d’actuació urbanística per garantir la implantació de la
urbanització i el compliment de les obligacions urbanístiques, així com l’equidistribució
de beneficis i càrregues, que permeti, en condicions realistes de gestió, completar els
serveis i complir la resta d’obligacions urbanístiques fins a aconseguir la condició de sòl
urbà consolidat.
4. Els àmbits de gestió seran polígons d’actuació urbanística, adaptats tant com sigui
possible a les diverses situacions de la propietat, de manera que en el possible no es
mesclin parcel·les amb indústries consolidades, amb d’altres de vacants i amb menor
expectativa de desenvolupament.
5. Proposar una nova situació de les cessions d'espais lliures i equipament, potenciant la
viabilitat dels polígons i el seu desenvolupament.
6. Definir l’ordenació de les zones d’aprofitament privat per als usos per activitats
econòmiques fent possible la compatibilitat amb les edificacions residencials existents.
7. Es considerarà la conveniència de redactar un Pla especial d’infraestructures comunes
que faciliti el desenvolupament harmònic dels sectors i polígons a desenvolupar i la
justa contribució a les càrregues econòmiques que se’n puguin derivar. Caldria
estudiar la repercussió sobre l’àmbit objecte de la modificació i els sectors industrials
no desenvolupats d’acord a l’article 118 bis del Decret Legislatiu 1/2010, TRLUC, per la
resolució de les infraestructures i serveis generals de caràcter municipal. Una de les
actuacions que formaria part del projecte d’infraestructura comuna, seria la
construcció del pont elevat per travessar la línia fèrria seguint la traça del vial
estructurador marcat al límit entre el sòl urbà no consolidat i els SUD 22 i SUD 22a.
8. Un cop analitzats els sectors urbanitzables dins l'àmbit de la modificació del POUM
vigent, es creu convenient fer extensible algunes modificacions a la resta de sectors
urbanitzables industrial de l’àmbit analitzat, únicament a l’articulat. Aquestes
modificacions són per establir que la vialitat interior dels sectors és orientativa i en
conseqüència modificar els quadres de superfícies. En ser orientativa la vialitat també
ho serà la situació de les zones verdes i equipaments. També caldrà fer constar la
participació que s’escaigui dels sectors al pla d’infraestructures comunes.
La MP del POUM de Golmés preveu un total de 337.773 m2 de st industrial. Pel que fa a
sistemes, preveu un total de 31.591 m2 amb ús d’equipaments i 26.326 m2 de zones verdes.
El sector de la MP s’inclou en l’àmbit industrial oest del municipi.
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Ordenació proposada. Font: MP POUM Golmés

31

EAMG de la modificació puntual del POUM de Golmés: nova ordenació en l’àmbit comprés entre el límit de terme
amb Mollerussa, l’antiga N-II, el ferrocarril, el SUD-1 i el SUD-20

6 MOBILITAT GENERADA PER L’ÀMBIT
6.1

QUANTIFICACIÓ DE LA NOVA MOBILITAT

La quantificació de la nova mobilitat generada per les diferents activitats i usos del sòl
previstos al nou Pla parcial urbanístic es basa en les ràtios mínimes de viatges/dia que
s’indiquen a l’Annex I del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis
d’avaluació de la mobilitat generada.
Els ràtios de viatges generats per dia que marca el Decret 344/2006, de 19 de setembre, són
els següents:
Ràtios mínimes de viatges generats/dia (amb tornades incloses). Font: Decret 344/2006, de 19 de setembre

Ús d’habitatge El valor més gran dels dos següents: 7 viatges/habitatge o 3 viatges/persona
Ús residencial
10 viatges/100 m2 de sostre
Ús comercial
50 viatges/100 m2 de sostre
Ús d’oficines
15 viatges/100 m2 de sostre
Ús industrial
5 viatges/100 m2 de sostre
Equipaments
20 viatges/100 m2 de sostre
Zones verdes
5 viatges/100 m2 de sòl

L’experiència demostra que les implantacions amb ús logístic-industrial amb gran presència
volumètrica generen una mobilitat inferior en relació a la ràtio per ús industrial establerta en
el Decret (5 viatges/100 m2). Es disposa de diferents fonts de dades, tant d’estudis ja existents,
d’administracions, com de dades facilitades per empreses i centrals logístiques ja en
funcionament que ratifiquen aquest fet.
Després d’un seguit de càlculs, s’obté que la ràtio global resultant per l’ús logístic-industrial es
situa a l’entorn dels 3 viatges/dia per cada 100 m2 de sostre (en els dos sentits). Aquesta s’ha
calculat en base a:


Generació de llocs de treball proporcionada per CIMALSA basada en dades empíriques
dels centres logístics que gestiona.



Dades de nombre de viatges per treballador estimats per l’ATM.



Generació de vehicles pesants per a ús logístic basades en les dades del Centro de
Transporte de Màlaga, dades de CIMALSA i de centres de distribució dins l’Estat
Espanyol (Ikea, Decathlon, etc.).

6.1.1

ÚS INDUSTRIAL

La MP del POUM de Golmés preveu 337.773,63 m2 de st amb activitat, del qual es considera
que el 75% tindrà ús industrial1. Un part d’aquest sostre ja està en funcionament, de manera
que per tal d’evitar els dobles comptatges caldrà restar el sostre existent, que ascendeix a
20.206 m2. Per tant, l’increment net de sostre industrial és de 235.431 m2. Aplicant una ràtio

1

El repartiment del sostre d’activitat entre l’ús industrial i l’ús comercial s’ha realitzat tenint en
compte que l’increment potencial de desplaçaments estigui d’acord amb el volum actual de
generació i atracció de desplaçaments del municipi de Mollerussa, de manera que els ordres de
magnitud entre la mobilitat existent i la prevista siguin coherents.
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per a ús logístic-industrial de 3 viatges/100 m2 de sostre resulta un increment de mobilitat de
7.570 viatges/dia en els dos sentits.
Es disposa de diferents fonts de dades, tant d’estudis ja existents, d’administracions, com de
dades facilitades per empreses i centrals logístiques ja en funcionament. A partir d’aquestes
fonts es pren de referencia la ràtio d’1 treballador/100 m2 de sostre, de manera que el
nombre de treballadors ascendeix a 2.523.
Es considerarà que el 90% realitza 2 desplaçaments al dia per motius ocupacionals i el 10%
restant en realitza 4. Per tant, resulta una ràtio mitjana de 2,20 viatges-dia per treballador
considerant els dos sentits.
Per tant, els treballadors realitzaran un total de 5.551 viatges/dia en els dos sentits (73% de la
mobilitat associada a l’ús industrial), mentre que la mobilitat associada a mercaderies
representaran els 2.019 viatges/dia restants (27% de la mobilitat associada a l’ús industrial).
En el cas del sostre industrial es preveu que la mobilitat de les mercaderies s’efectuï
principalment mitjançant vehicle pesants. Es considerarà que el 80% són camions i el 20%
restant són furgonetes, de manera que representen 1.615 camions/dia i 404 furgonetes/dia
(en tots dos casos en ambdós sentits).
Pel que fa a la mobilitat ocupacional dels treballadors/es, s’han realitzat els següents passos:
1. Hipòtesis de distribució territorial:
Es prendrà de referència la distribució territorial de l’EMQ 2006 sumant les relacions de
Mollerussa i les de Golmés.
Les 10 relacions principals sumen el 86% dels desplaçaments i són les següents:
Hipòtesis de distribució territorial per la mobilitat dels treballadors/es

Municipi de relació % pes
Mollerussa
51%
Golmés
8%
Lleida
8%
Miralcamp
4%
Fondarella
3%
Torregrossa
3%
Sidamon
3%
Bell-lloc d'Urgell
2%
Poal, el
2%
Vila-sana
2%
Hipòtesis de distribució territorial per la mobilitat dels treballadors/es de l’ús industrial i resultat dels viatges/dia
en els dos sentits distribuïts territorialment

Municipi de relació
Mollerussa
Golmés
Lleida
Miralcamp
Fondarella
Torregrossa
Sidamon
Bell-lloc d'Urgell

% pes
51%
8%
8%
4%
3%
3%
3%
2%

Viatges/dia
treballadors/es
2.832
429
424
233
183
157
149
134
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Municipi de relació

% pes

Poal, el
Vila-sana
Bellvís
Bellpuig
Tàrrega
Linyola
Arbeca
Borges Blanques, les
Ivars d'Urgell
Barbens
Castellnou de Seana
Total

2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
100%

Viatges/dia
treballadors/es
119
114
105
103
98
92
92
83
80
67
59
5.551

2. Hipòtesis de distribució modal:
Es prendran de referència els valors ponderats de repartiment modal de l’EMQ 2006 de
Mollerussa i Golmés, i partir d’aquests es realitzarà una hipòtesi de repartiment modal que
considerarà una lleugera millora en aquests repartiments a favor dels modes més
sostenibles:
Distribució modal associats als treballadors/es de l’ús industrial: Valors ponderat EMQ 2006 Golmés i Mollerussa
(esquerra) i valors hipòtesi (dreta)

EMQ 2006
Mode Interurbà Urbà
VP
91,7%
40,6%
No Mot
3,2%
59,0%
TPC
5,1%
0,3%
Total
100,0% 100,0%

Hipòtesi
Mode Interurbà Urbà
VP
85,0%
35,0%
No Mot
5,0%
64,0%
TPC
10,0%
1,0%
Total
100,0% 100,0%

El resultat en desplaçaments/dia per sentit és el següent: es realitzaran 3.302 viatges/dia
en els dos sentits en vehicle privat, 300 viatges/dia en els dos sentits en transport públic i
1.948 viatges/dia en els dos sentits en modes no motoritzats.
Resultat dels viatges/dia en els 2 sentits distribuïts per modes associats als treballadors/es de l’ús industrial

Mode Interurbà Urbà Total
VP
2.311
991 3.302
No Mot
136
1.812 1.948
TPC
272
28
300
Total
2.719
2.832 5.551

3. Hipòtesis d’ocupació dels vehicles:
Es considerarà una ocupació mitjana dels vehicles dels treballadors/es d’1,2 persones/veh.
Per tant, el nombre de vehicles lleugers associats a la mobilitat ocupacional ascendeix a
2.752 veh/dia en ambdós sentits.

Pel que fa a la mobilitat de les mercaderies, s’han realitzat els següents passos:

34

EAMG de la modificació puntual del POUM de Golmés: nova ordenació en l’àmbit comprés entre el límit de terme
amb Mollerussa, l’antiga N-II, el ferrocarril, el SUD-1 i el SUD-20

1. Hipòtesis de distribució territorial:
Pel que fa a les mercaderies, s’ha utilitzat la matriu de vehicles pesants disponible del
model SIMCAT creada a partir de l’enquesta permanent de transport de mercaderies per
carretera (EPTMC), de manera que la distribució és la següent:
Hipòtesis de distribució territorial per la mobilitat de les mercaderies l’ús industrial i resultat dels viatges/dia en
els dos sentits distribuïts territorialment

Municipi de relació
Torrelameu
Belianes
Alfarràs
Sant Vicenç dels Horts
Barcelona
Mollerussa
Lleida
Vallfogona de Balaguer
Borges Blanques, les
Oliana
Tàrrega
Miralcamp
Barberà del Vallès
Juneda
Altres
Total

6.1.2

% pes
11%
7%
6%
5%
5%
4%
4%
4%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
40%
100%

EQUIPAMENTS

La MP POUM de Golmés preveu una superfície amb ús d’equipaments de 26.326 m2. Aplicant
un índex d’edificabilitat de l’1,2, resulten un total de 31.591 m2 de sostre.
Aplicant la ràtio del Decret per ús d’equipaments en preveu una mobilitat de 6.318 viatges/dia
en els dos sentits.
Pel que fa a la distribució territorial, es considerarà que el seu àmbit d’influència serà el de
Mollerussa i el Golmés, amb un pes dels 50% respectivament.
S’utilitzarà el mateix repartiment modal global esmentat anteriorment, quotes urbanes en el
cas dels desplaçaments amb origen o destinació Mollerussa (atès que forma part del tramat
urbà malgrat estar en un altre terme municipal) i quotes interurbanes en el cas dels
desplaçaments amb origen o destinació Golmés.
Distribució modal dels viatges associats a l’ús d’equipament. Viatges/dia 2 sentits

Mode Interurbà Urbà Total
VP
2.685 1.106 3.791
No Mot
158 2.022 2.180
TPC
316
32 348
Total
3.159 3.159 6.318

Amb tot resulten un total de 3.791 viatges/dia en vehicle privat, 2.180 viatges/dia en modes no
motoritzats i 348 viatges/dia en transport públic.
Aplicant l’índex d’ocupació dels vehicles d’1,2 persones/veh resulten 3.159 vehicles/dia per
sentit associats a l’equipament.
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6.1.3

ÚS TERCIARI

La MP del POUM de Golmés preveu 337.773,63 m2 de st amb activitat terciària, del qual es
considera que el 20% tindrà ús comercial. Una part d’aquest sostre ja està en funcionament,
de manera que per tal d’evitar els dobles comptatges caldrà restar el sostre existent, que
ascendeix a 10.852 m2 (es suma el sostre actual pròpiament comercial i aquells amb ús de
restauració). Per tant, l’increment net de sostre comercial és de 101.332 m2. Aplicant les ràtios
del decret 344/2006 per a ús terciari resulta un increment de mobilitat de 18.578 viatges/dia
en els dos sentits.
S’aplicarà la ràtio d’1 treballador/75 m2 de sostre, de manera que en total es generen 1.126
llocs de treball associats al sostre de serveis. Aplicant la ràtio anterior de 2,8
viatges/dia/treballadors, resulten un total de 3.153 viatges/dia en els dos sentits associats als
treballadors/es, de manera que 13.567 viatges/dia en els dos sentits estan associats a les
visites.
S’ha tingut en compte una hipòtesi de dobles comptatges del 10%, per tal de considerar que
part de la mobilitat actual de l’entorn canvia d’equipament terciari pel fet de realitzar-se els
nous desenvolupaments.
Pel que fa a la mobilitat ocupacional dels treballadors/es, s’han realitzat els següents passos:
1. Hipòtesis de distribució territorial:
Pel que fa als treballadors/es, s’aplica el mateix repartiment territorial que en l’ús industrial:
Hipòtesis de distribució territorial per la mobilitat dels treballadors/es de l’ús comercial i resultat dels viatges/dia
en els dos sentits distribuïts territorialment

%
Viatges/dia
pes treballadors/es
Mollerussa
51%
1.608
Golmés
8%
244
Lleida
8%
241
Miralcamp
4%
133
Fondarella
3%
104
Torregrossa
3%
89
Sidamon
3%
85
Bell-lloc d'Urgell
2%
76
Poal, el
2%
67
Vila-sana
2%
64
Bellvís
2%
60
Bellpuig
2%
59
Tàrrega
2%
56
Linyola
2%
52
Arbeca
2%
52
Borges Blanques, les 2%
47
Ivars d'Urgell
1%
45
Barbens
1%
38
Castellnou de Seana
1%
33
Total
100%
3.153
Municipi de relació
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2. Hipòtesis de distribució modal:
Pel que fa als treballadors/es, s’aplica el mateix repartiment modal que en l’ús industrial:
El resultat en desplaçaments/dia per sentit és el següent: es realitzaran 1.876 viatges/dia
en els dos sentits en vehicle privat, 171 viatges/dia en els dos sentits en transport públic i
1.107 viatges/dia en els dos sentits en modes no motoritzats.
Resultat dels viatges/dia en els 2 sentits distribuïts per modes associats als treballadors/es de l’ús comercial

Mode Interurbà Urbà Total
VP
1.313 563 1.876
No Mot
77 1.029 1.107
TPC
154
16 171
Total
1.544 1.608 3.153

3. Hipòtesis d’ocupació dels vehicles:
Es considerarà una ocupació mitjana dels vehicles dels treballadors/es d’1,2 persones/veh.
Per tant, el nombre de vehicles lleugers associats a la mobilitat ocupacional ascendeix a
1.563 veh/dia en ambdós sentits.

Pel que fa a la mobilitat personal de les visites, s’han realitzat els següents passos:
1. Hipòtesis de distribució territorial:
Pel que fa a les visites, es considera l’àmbit d’influència de la comarca i una distribució
gravitacional proporcional al pes poblacional i inversament proporcional a la distància,
resultant els següents desplaçaments:
Hipòtesis de distribució territorial per la mobilitat de les visites de l’ús comercial i resultat dels viatges/dia en els
dos sentits distribuïts territorialment

Municipi de relació % pes
Mollerussa
Golmés
Palau d'Anglesola, el
Miralcamp
Linyola
Torregrossa
Vilanova de Bellpuig
Bell-lloc d'Urgell
Fondarella
Bellvís
Ivars d'Urgell
Vila-sana
Sidamon
Castellnou de Seana
Barbens
Poal, el
Total

81,3%
4,0%
3,2%
1,5%
1,4%
1,2%
1,1%
1,1%
1,1%
0,9%
0,8%
0,6%
0,6%
0,5%
0,4%
0,4%
100%

Viatges/dia
visites
11.035
151
159
148
537
191
123
438
88
198
150
69
80
50
103
48
13.567
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2. Hipòtesis de distribució modal:
A nivell interurbà es fa la hipòtesi que pràcticament el conjunt de les visites accediran en
vehicle privat (90% en vehicle privat i 10% en transport públic), mentre que a nivell urbà
(es considera que el 40% accediran en vehicle privat i el 60% en modes no motoritzats).
El resultat en desplaçaments/dia per sentit és el següent: es realitzaran 6.693 viatges/dia
en els dos sentits en vehicle privat, 6.621 viatges/dia en els dos sentits en modes no
motoritzats i 253 viatges/dia en els dos sentits en transport públic.
Resultat dels viatges/dia en els 2 sentits distribuïts per modes associats a les visites de l’ús comercial

Mode Interurbà Urbà Total
VP
2.279 4.414 6.693
No Mot
0 6.621 6.621
TPC
253
0
253
Total
2.533 11.035 13.567

3. Hipòtesis d’ocupació dels vehicles:
Es considerarà una ocupació mitjana dels vehicles de les visites d’1,7 persones/veh. Per
tant, el nombre de vehicles lleugers associats a la mobilitat personal de l’ús comercial
ascendeix a 3.937 veh/dia en ambdós sentits.

6.1.4

ZONES VERDES

La MP del POUM preveu una superfície de zona verda de 50.221 m2. Aplicant la ràtio del
Decret per a zones verdes s’estima una mobilitat de 2.511 viatges/dia en els dos sentits. No es
preveu, però, que atregui i generi mobilitat més enllà de l’àmbit de la zona industrial atès que
tindrà una funcionalitat principalment d’efecte frontera entre la zona industrial i el projecte
d’infraestructura viària prevista adjacent a aquesta peça.
Per tant, es considerarà que aquests desplaçaments són interns en l’àmbit de la MP i es
realitzen a peu.

6.1.5

RESUM

La mobilitat total generada pel conjunt de la MP del POUM de Golmés ascendeix a 33.119
viatges/dia en els dos sentits, dels quals el 50% estaran associats a l’ús comercial, el 23% a
l’ús industrial, el 19% a l’ús d’equipaments i el 8% restant a les zones verdes.
La mobilitat de les mercaderies representa el 27% de la mobilitat de l’ús industrial i el 6% de
l’increment total de desplaçaments.
La distribució de la mobilitat generada per cada ús es mostra en la taula inferior:
Generació de viatges/dia en 2 sentits per ús

Ús
Viatges/dia 2s %
Ús industrial
7.570 23%
Ús comercial
16.720 50%
Ús equipament
6.318 19%
Ús zones verdes
2.511
8%
Total
33.119 100%
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La distribució de la mobilitat generada per modes de transport es mostra en la taula inferior. El
vehicle serà el mode majoritari representant el 53,4% dels desplaçaments (89% turismes, 9%
pesants i 2% furgonetes); els modes no motoritzats representaran el 43,4%, i el transport
públic el 3,2% restant:
Generació de viatges/dia en els 1 sentits per modes de transport

Mode Interurbà Urbà Total
%
VP
10.607 7.074 17.681 53,4%
No Mot
371 13.995 14.366 43,4%
TPC
996
76 1.072
3,2%
Total
11.974 21.145 33.119 100,0%

D’altra banda, la generació diària de vehicles del nou desenvolupament ascendeix a 13.430 en
els dos sentits; la distribució per tipologies es mostra en la taula següent:
Generació de vehicles/dia en els dos sentits per tipologies

VL
Furgonetes VP Totals
Urbans
4.813
4.813
Interurbans 6.598
404 1.615 8.617
Total
11.411
404 1.615 13.430
%
85%
3% 12% 100%
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7 IMPACTE DE LA MOBILITAT GENERADA SOBRE LES DIVERSES
XARXES DE TRANSPORT
7.1

VEHICLE PRIVAT

La nova mobilitat generada i atreta en vehicle privat pel desenvolupament de l’àmbit de la MP
s’estima en un increment de 13.430 veh/dia en els dos sentits: 11.411 vehicles lleugers/dia,
1.615 vehicles pesants/dia i 404 furgonetes/dia.
L’impacte de la nova mobilitat en vehicle s’analitza en l’hora punta. D’acord l’aforament
automàtic realitzat en l’N-II es detecta que l’hora punta es dona de 19-20h.
Per tant, a continuació s’esmenten els factors d’hora punta considerats en període de tarda
per cadascun dels usos que comporten un increment dels desplaçaments:
En el cas de l’ús industrial, com a referència es disposa de la distribució horària del
trànsit d’entrada i sortida de la CIM Vallès, on la distribució referent a vehicles lleugers
té 3 puntes destacades al llarg del dia, principalment degudes als moviments dels
treballadors/es, mentre que les puntes dels vehicles pesants són d’entrada al vespre i
sortida al matí. La CIM Vallès allotja activitats d’alta rotació, on la mercaderia entra i
surt en un termini curt de temps (el temps d’emmagatzematges és molt curt).

-

Distribució horària dels vehicles associats al Logis
Distribución horaria de los vehículos ligeros

Distribución horaria de los vehículos pesados
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En l’activitat industrial de l’àmbit de la MP es preveu un temps de producció i per tant
una rotació inferior de la mercaderia, de manera que es preveu que els vehicles
pesants tinguin una franja més àmplia d’entrada i sortida, i per tant, la corba horària
s’estima que serà més equitativa al llarg del dia sense puntes tant marcades. Així, es
considerarà una punta del 8% en comptes del 12% de la CIM Vallès.
Per tant, els factor d’hora punta considerats seran els següents:
Factors d’hora punta considerats

Entrada
Sortida
VL TREB VP VL TREB VP
HP matí
12% 5%
2% 8%
HP tarda
3% 8%
12% 5%

-

En el cas de l’ús comercial, es suposen dos torns de treball: un de matí (8-15h) i un de
tarda (15-22h) De manera que en l’hora punta de tarda considerada (19-20h), no hi ha
mobilitat d’entrada ni sortida de treballadors. En el cas de la mobilitat de les visites, es
considera un factor d’hora punta del 20% tant d’entrada com de sortida, atès que es
preveu com un dels períodes amb més demanda al llarg del dia.
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-

En el cas dels equipaments, es considera que la demanda es distribueix de manera més
equilibrada al llarg del dia, suposant en aquest cas un factor d’hora punta del 10% tant
d’entrada com de sortida.

Amb tot, es preveu un increment de la mobilitat en vehicle privat en hora punta de 2.882
veh/hora en els dos sentits.
Increment de mobilitat en hora punta tarda per sentit entrada i sortida

Sentit
Veh/h entrada
Veh/h sortida
Total

7.1.1

Treb.
Industrial
83
330
413

Treb.
Comercial
0
0
0

Visites
Equipaments Furgonetes Camions Totals
comercial
787
316
32
129 1.347
787
316
20
81 1.535
1.575
632
52
210 2.882

NIVELLS DE SERVEI

L’anàlisi de capacitat de les rotondes de l’N-II en situació futura es realitza sumant a la
mobilitat actual l’increment horari previst en hora punta. S’analitza l’hora punta de tarda, atès
que es més restrictiu que l’hora punta de matí.
En aquest apartat es pretén conèixer en quin moment del desenvolupament dels nous sectors
és necessari dotar a la xarxa actual del Vial Nord previst en el planejament, amb les seves
conseqüents connexions des de l’àmbit (Orbital 1 i Orbital 2), per tal que els sectors tinguin
una accessibilitat adequada.

Planejament vigent a l’àmbit
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Escenari 1: trànsit actual + trànsit generat i atret per la MP amb la xarxa viària actual
En aquest escenari la xarxa viària és l’actual, únicament s’incorpora el nou ramal nord a la
rotonda del carrer Josep Cullere (rotonda 2) per donar accés a l’àmbit de la MP.
La mobilitat en vehicle privat per cada polígon s’ha distribuït entre els dos enllaços en funció
dels orígens i destinacions, tal i com mostra la imatge inferior:

Polígon A: Distribució dels moviments de trànsit generat i atret en vehicle privat segons procedència (escenari 1).
Font: Elaboració pròpia

Pel Polígon A, pel que fa al trànsit amb O/D Mollerussa, aquest s’ha distribuït entre l’entrada
nord al polígon pel carrer Comerç (50% del trànsit) i les rotondes 1 i 2 al sud per la N-II (50%
del trànsit).
Per l’entrada nord al carrer del Comerç també s’ha considerat que hi accedeixen els vehicles
amb O/D als municipis situats al nord de l’àmbit com Palau d’Anglesola, Bellvís o Vila-sana.
En relació amb la resta de vehicles que accedeixen a l’àmbit per l’N-II provinents de l’oest,
aquests travessen primer la rotonda 1 (Av. de la Pau) per entrar a l’àmbit finalment per la
rotonda 2 (carrer Josep Cullere). Quan surten, en canvi, ho poden fer directament per la
rotonda 1 (Av. de la Pau).
Finalment, els que accedeixen per l’N-II provinents de l’est, només fan servir la rotonda 2 i el
nou vial per accedir a l’àmbit de la MP.
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Polígon B: Distribució dels moviments de trànsit generat i atret en vehicle privat segons procedència (escenari 1).
Font: Elaboració pròpia

Pel Polígon B, pel que fa al trànsit amb O/D Mollerussa, aquest s’ha distribuït entre l’entrada
nord pel carrer Comerç (50% del trànsit) i la sud (50% del trànsit) passant per la rotonda 1 (Av.
de la Pau) i 2 (carrer Josep Cullere).
Per l’entrada nord al carrer del Comerç també s’ha considerat que hi accedeixen els vehicles
amb O/D als municipis situats al nord de l’àmbit com Palau d’Anglesola, Bellvís o Vila-sana.
En relació amb la resta de vehicles que accedeixen a l’àmbit per la N-II provinents de l’oest,
aquests travessen primer la rotonda 1 (Av. de la Pau) i després la 2 (carrer Josep Cullere),
sortint pel lateral i creuant la N-II fins al polígon.
Finalment, els que accedeixen per l’N-II provinents de l’est accedeixen directament.
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Polígon C SUD 19 i SUD20: Distribució dels moviments de trànsit generat i atret en vehicle privat segons
procedència (escenari 1). Font: Elaboració pròpia

Pel Polígon C sectors SUD19 i SUD20, pel que fa al trànsit amb O/D Mollerussa, aquest s’ha
distribuït entre l’entrada nord per la N-II i l’entrada oest per l’actual polígon.
S’assumeix que el 40% dels vehicles provinents de Mollerussa, els pobles del nord i la resta de
poblacions a l’oest entren per la N-II accedint des del lateral un cop passada la rotonda 1 (Av.
de la Pau) i la 2 (carrer Josep Cullere). En canvi, aquests mateixos vehicles surten del Polígon C
distribuïts entre la rotonda 1 (Av. de la Pau) seguint pel camí de Codis i la rotonda 2 (carrer
Josep Cullere).
Pel que fa a la resta de vehicles provinents de Mollerussa, entren i surten fent servir aquest
mateix camí de Codis, el carrer Josep Tarradellas i el carrer de Belianes.
Finalment, els que accedeixen per l’N-II provinents de l’est accedeixen passant per la rotonda 2
(carrer Josep Cullere) i des del lateral. Per sortir, s’incorporen de nou al lateral per després
seguir per la N-II cap a l’est.
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Polígon C SUD18: Distribució dels moviments de trànsit generat i atret en vehicle privat segons procedència
(escenari 1). Font: Elaboració pròpia

Pel Polígon C sector SUD18, pel que fa al trànsit amb O/D Mollerussa, aquest s’ha distribuït
entre l’entrada nord per la N-II i l’entrada oest per l’actual polígon.
S’assumeix que el 50% dels vehicles provinents de Mollerussa, els pobles del nord i la resta de
poblacions a l’oest entren per la N-II accedint des del lateral un cop passada la rotonda 1 (Av.
de la Pau) i la 2 (carrer Josep Cullere). El mateix en sentit contrari per sortir del sector.
Pel que fa a la resta de vehicles provinents de Mollerussa, entren i surten fent servir el camí de
Codis, el carrer Josep Tarradellas i el carrer de Belianes.
Finalment, els que accedeixen per l’N-II provinents de l’est accedeixen passant per la rotonda 2
(carrer Josep Cullere) i des del lateral. Per sortir, s’incorporen de nou al lateral per després
seguir per la N-II cap a l’est.

Resultats:
S’ha determinat que amb una mobilitat corresponent al 45% de desenvolupament de l’àmbit,
la xarxa actual es trobaria en la situació límit de la seva capacitat i que amb un 50% de
desenvolupament, la capacitat de la xarxa actual quedaria superada, doncs la rotonda 1 (Av. de
la Pau) presentaria algun ramal amb un mal nivell de servei (F). En aquest moment del
desenvolupament és quan seria necessari dotar a la xarxa actual del Vial Nord previst en el
planejament, per tal de que la xarxa sigui capaç de desviar trànsit directament cap al nord
sense necessitat de passar per les rotondes de la N-II.
Cal destacar que el ramal sud-est de la rotonda 1 és un punt crític de la xarxa actual per la seva
configuració amb un STOP abans de la incorporació. Aquest fet ja provoca més demores de per
sí als vehicles que s’incorporen per aquesta entrada.
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Rotonda 1 (oest) amb entrada en STOP des del sud-est. Font: Elaboració pròpia mitjançant Google Maps

En aquest escenari el ramal passa a ser utilitzat com a sortida del Polígon C (SUD19 i SUD20)
pels vehicles que volen incorporar-se a la N-II, fet que empitjora la situació d’aquesta entrada
en STOP a la rotonda 1.
Seguidament es mostren els principals moviments de la Rotonda 1 (Av. de la Pau) amb les
seves demores de temps de viatge corresponents al 45% de desenvolupament. Tal i com es pot
observar, les demores experimentades són superiors a les corresponents a la situació actual.
En general, la demora mitjana de la rotonda augmenta en 1 minut.

Origen

Destí

Demora 1
vehicle
(seg)

N-II est
N-II oest
Camí de Codis
Av. de la Pau

N-II oest
N-II est
N-II oest
N-II est

7
15
39
16

Increment
temps
demora 1
vehicle
(seg)
+3
+12
+20
+10

Vehicles

Demora tots
vehicles
(min)

327
538
144
211

36
133
94
56

Demora dels principals moviments de la Rotonda 1 Xarxa Actual+45% mobilitat generada. Font: Elaboració pròpia
a partir dels resultats del VISSIM

Seguidament es mostren els principals moviments de la Rotonda 2 (carrer Josep Cullere) amb
les seves demores. De la mateixa forma, les demores són superiors a les actuals i la demora
mitjana del conjunt de moviments de la rotonda augmenta en menys d’1 minut. S’han
representat els moviments d’incorporació dels vehicles provinents de l’oest per la N-II i que es
dirigeixen cap al polígon A, molt predominants també en aquest escenari.
Origen

Destí

N-II est
N-II oest

N-II oest
N-II est
Nou vial Accés
Polígon A

N-II oest

4
12

Increment
temps demora
1 vehicle (seg)
+3
+9

12

-

Demora 1
vehicle (seg)

373
327

Demora tots
vehicles
(min)
28
67

164

32

Vehicles

Demora dels principals moviments de la Rotonda 2 Xarxa Actual+45% mobilitat generada. Font: Elaboració pròpia
a partir dels resultats del VISSIM
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A partir del temps de demora mitjà es calcula el nivell de servei de cada ramal.

Nivell de servei de les rotondes Xarxa Actual+45% mobilitat generada. Font: Elaboració pròpia a partir dels
resultats del VISSIM

Seguidament es mostra la distribució de les cues assolides en cada ramal de la rotonda en
metres. Es pot observar com al voltant del minut 32 de simulació es forma una cua al ramal
oest de la rotonda 1 (Av. de la Pau) de prop de 200 m que s’acaba desfent al cap d’uns 5
minuts.

47

EAMG de la modificació puntual del POUM de Golmés: nova ordenació en l’àmbit comprés entre el límit de terme
amb Mollerussa, l’antiga N-II, el ferrocarril, el SUD-1 i el SUD-20

Distribució de longitud de cues a la rotonda 1 Xarxa Actual+45% mobilitat generada. Font: Elaboració pròpia a
partir dels resultats del VISSIM

El mateix passa a la rotonda 2 (carrer Josep Cullere), on es formen algunes cues puntuals que
també acaben desfent-se al cap d’uns 9 minuts en el pitjor dels casos.

Distribució de longitud de cues a la rotonda 2 Xarxa Actual+45% mobilitat generada. Font: Elaboració pròpia a
partir dels resultats del VISSIM

A continuació es mostra el detall del càlcul del nivell de servei del tram de l’N-II entre les dues
rotondes considerant un 45% de la nova mobilitat generada. En comparar amb la situació
actual, el trànsit de la via passa de circular d’un nivell de servei C a D arribant a una IMD de
12.419 veh/dia.
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Càlcul del nivell de servei del tronc de la N-II Xarxa Actual+45% mobilitat generada. Font: Elaboració pròpia

Escenari 2: trànsit actual + trànsit generat i atret per la MP amb la xarxa viària futura
Tal i com s’ha esmentat anteriorment, a nivell supramunicipal, els respectius planejaments
municipals de Golmés, Mollerussa i Fondarella preveuen la creació d’un Vial Nord, paral·lel a
l’N-II per la banda nord que connecti Golmés amb Fondarella.
D’acord dades de l’estudi de mobilitat del Pla de barris de Mollerussa, actualment un 17% dels
vehicles que circulen per l’N-II per davant de la plaça de l’Ajuntament són de pas (a l’entorn
dels 2.000 veh/dia). Aquest volum de trànsit podria encaminar-se a través del Nou Vial Nord,
reduint així la intensitat de l’N-II a dins del nucli de Mollerussa. Per a que això sigui possible
haurà d’anar acompanyat d’una pacificació de tot el tram de l’N-II, reduint considerablement
la seva velocitat de circulació.
Aquest volum de vehicles que efectuen moviments longitudinals a través de l’N-II, representen
gairebé uns 200 veh/hora punta, que caldria suprimir de les dues rotondes de l’N-II.
Atès que la via del tren efectua una barrera per la connectivitat d’aquest Vial Nord amb la zona
industrial oest de Golmés, el planejament de Golmés preveu dos vials per cobrir aquesta
necessitat de connexió. Un d’aquests vials de connexió es localitza en l’àmbit de la MP del
POUM del present estudi.
Aquest nou vial connectaria l’N-II a l’alçada de la rotonda del carrer de Josep Cullere amb el
Vial Nord a través d’un pas superior per sobre la via ferroviària.
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Vial Nord amb vial de connexió amb l’àmbit. Font: Elaboració pròpia

Aquesta connexió representarà una redistribució del trànsit, de manera que una part dels
vehicles que accedeixen a través de l’N-II, en aquest cas deixaran d’encaminar-se per l’N-II, i
per tant, reduiran la pressió sobre aquest eix.
A continuació es mostra la redistribució del trànsit generat i atret en implementar el Vial Nord.
Polígons A i B: Concretament, al voltant d’un 22% dels vehicles que entren als Polígons A i B ho
farien fent servir el Vial Nord, un 16% des de l’oest i un 6% des de l’est. Per altra banda, un
24% dels vehicles que surten de l’àmbit ho farien fent servir el vial nord, un 17% cap a l’oest i
un 7% cap a l’est.

Redistribució del trànsit generat i atret considerant el Vial Nord (escenari 2) Polígon A. Font: Elaboració pròpia
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Redistribució del trànsit generat i atret considerant el Vial Nord (escenari 2) Polígon B. Font: Elaboració pròpia

Polígon C: Tal i com es veu a la figura següent, aquest polígon no es troba tant ben connectat al
nou vial, i per tant, no es preveu una gran desviació del nou trànsit de connexió d’aquest
Polígon cap al Vial Nord. Concretament, al voltant d’un 14% dels vehicles que entren al Polígon
C ho farien fent servir el Vial Nord, un 12% des de l’oest i un 2% des de l’est. Per altra banda,
un 15% dels vehicles que surten de l’àmbit ho farien fent servir el vial nord, un 13% cap a l’oest
i un 2% cap a l’est.

Redistribució del trànsit generat i atret considerant el Vial Nord (escenari 2) Polígon C. Font: Elaboració pròpia

Resultats:
S’ha determinat que amb una mobilitat corresponent al 60% de desenvolupament de l’àmbit,
la xarxa actual amb el Vial Nord es trobaria en la situació límit de la seva capacitat i que amb
un 65% de desenvolupament, la capacitat de la xarxa actual quedaria superada, doncs la
rotonda 2 (carrer Josep Cullere) presentaria algun ramal amb un mal nivell de servei (F). Serien
necessàries, per tant, una sèrie d’actuacions complementaries de la xarxa que s’expliquen en
l’apartat de proposta de xarxa viària 8.1.
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Seguidament es mostren els principals moviments de la Rotonda 1 (Av. de la Pau) amb les
seves demores de temps de viatge corresponents al 60% de desenvolupament. En general, la
demora mitjana de la rotonda augmenta 1 minut respecte la situació actual.

Origen

Destí

Demora 1
vehicle
(seg)

N-II est
N-II oest
Camí de Codis
Av. de la Pau

N-II oest
N-II est
N-II oest
N-II est

6
12
38
22

Increment
temps
demora 1
vehicle
(seg)
+2
+9
+19
+17

Vehicles

Demora tots
vehicles
(min)

246
467
143
227

26
94
91
85

Demora dels principals moviments de la Rotonda 1 en la situació futura amb Vial Nord (escenari 2)+60% de la
mobilitat generada. Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats del VISSIM

Seguidament es mostren els principals moviments de la Rotonda 2 (carrer Josep Cullere) amb
les seves demores. La demora mitjana del conjunt de moviments de la rotonda augmenta 1
minut respecte la situació actual.

Origen

Destí

Demora 1
vehicle
(seg)

N-II est
N-II oest
N-II oest
N-II oest

N-II oest
N-II est
Lateral est
Nou vial

5
12
12
11

Increment
temps
demora 1
vehicle
(seg)
+4
+9
+9
-

Vehicles

Demora tots
vehicles
(min)

281
249
222
189

23
51
46
34

Demora dels principals moviments de la Rotonda 2 en la situació futura amb Vial Nord (escenari 2)+60% de la
mobilitat generada. Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats del VISSIM

A partir del temps de demora mitjà es calcula el nivell de servei de cada ramal.
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Nivell de servei de les rotondes en la situació futura amb Vial Nord (escenari 2)+60% de la mobilitat generada.
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats del VISSIM

Seguidament es mostra la distribució de les cues assolides en cada ramal de la rotonda en
metres. Es pot observar com al voltant del minut 32 de simulació es forma una cua puntual al
ramal oest de la rotonda 1 (Av. de la Pau) de prop de 200 m que s’acaba desfent al cap d’uns
cinc minuts.

Distribució de longitud de cues a la rotonda 1 en la situació futura amb Vial Nord (escenari 2)+60% de la mobilitat
generada. Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats del VISSIM

El mateix s’observa per la rotonda 2 (carrer Josep Cullere), on es forma una cua cap al minut 38
d’uns 150 m que es desfà al cap de pocs minuts.
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Distribució de longitud de cues a la rotonda 2 en la situació futura amb Vial Nord (escenari 2)+60% de la mobilitat
generada. Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats del VISSIM

A continuació es mostra el detall del càlcul del nivell de servei del tram de la N-II entre les dues
rotondes tenint en compte la implementació del Vial Nord i un 60% de la nova mobilitat
generada. En comparar amb la situació actual, el trànsit de la via passa de circular a nivell de
servei C a D, com en l’escenari anterior, i arriba a una IMD de 10.962 veh/dia.

Càlcul del nivell de servei del tronc de la N-II en situació futura amb Vial Nord (escenari 2)+60% de la mobilitat
generada. Font: Elaboració pròpia
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7.2

TRANSPORT PÚBLIC

La demanda en transport públic col·lectiu s’estima en 1.072 viatges/dia en els dos sentits: 996
a nivell interurbà i 76 a nivell urbà.
Per passar a increment horari (19-20h) s’aplicaran els mateixos factors d’hora punta que per la
mobilitat motoritzada, de manera que l’increment horari ascendeix a 108 viatges/hora punta
en els dos sentits: 103 interurbans i 5 urbans.
Els àmbits de la MP es localitza a l’entorn de 600 metres de l’estació de tren i a 1 Km per la
xarxa de carrers de l’estació d’autobusos, on efectuen parada un total de 10 línies. Cap
d’aquestes línies fa parada intermèdia entre l’estació i l’àmbit de la MP.
En aquest sentit, caldrà millorar la cobertura territorial de l’oferta de interurbana d’autobús.
Pel que fa a la capacitat del servei per absorbir l’increment d’usuaris en transport públic,
l’oferta total en hora punta és de 6 expedicions/hora en els dos sentits. En el cas del tren, en
aquesta franja horària no hi ha oferta, de manera que es considerarà que el conjunt de la
demanda horària és absorbida per l’autobús.
Considerant autobusos de 50 places, l’oferta en hora punta és de 300 places.
Malgrat que es desconeix la demanda global de les línies d’autobús interurbà, l’increment
horari representa un 36% de l’oferta actual en hora punta, de manera que únicament es
donaran dèficits de capacitat si l’ocupació actual ascendeix per sobre del 64%.
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8 PROPOSTA DE MILLORA DE LES XARXES
8.1

VEHICLE PRIVAT

Tal i com s’ha vist en els apartats anteriors, l’increment de vehicles associat a la MP
comportarà un increment dels temps de demora en la xarxa viària d’accés a l’àmbit i la
formació de cues a l’N-II en els ramals oest de totes dues rotondes. A més, s’ha comprovat que
la configuració actual de les rotondes no és suficient per arribar a absorbir la totalitat del
trànsit generat pels nous sectors de desenvolupament. Per aquests motius es realitzen les
següents propostes per la xarxa viària:
Mesures estructurants
1. Vial Nord amb nou vial que connecta amb la N-II a l’alçada de la rotonda del carrer
Josep Cullere a través d’un pas superior per sobre la via ferroviària.
2. Es proposa ampliar el diàmetre de la rotonda de la banda est (rotonda del carrer Josep
Cullere) de manera que l’anella central disposi de 2 carrils de circulació interns i
incrementi la capacitat d’absorció de vehicles. Es proposa ampliar les incorporacions
est, oest i sud a dos carrils d’entrada, a més d’un ramal directe per la incorporació
nord que permeti una ràpida sortida dels vehicles provinents dels nous
desenvolupaments cap a la N-II sentit oest. D’aquesta forma, es dota a la rotonda de la
importància que mereix, com a punt central de canalització del trànsit de la MP.

Nova configuració proposta de la rotonda 2 (carrer Josep Cullere). Font: Elaboració pròpia

3. Es proposa la construcció d’una nova rotonda a la N-II situada entre el Polígon B i el
SUD 18, per tal de dotar aquests sectors d’una connexió adequada a la xarxa viària i no
sobrecarregar la rotonda del carrer Josep Cullere, que tot i ser ampliada, canalitza una
gran part del trànsit dels nous desenvolupaments. Es recomana que aquesta rotonda
tingui dos carrils a l’anella central i ramals d’accés i sortida al nord, sud, est i oest.
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Mesures complementàries
4. Ampliació de la secció de la N-II entre la rotonda del carrer Josep Cullere i de l’Av. de la
Pau suprimint els laterals i ampliant les voreres a les dues bandes.
5. Simplificació dels moviments de la rotonda 1 (Av. de la Pau).
S’aprofita l’ampliació de la N-II a l’est amb dos carrils per suprimir el moviment directe
d’entrada des del lateral nord i es proposa que els vehicles que provinguin del polígon
s’incorporin abans a la N-II ara ampliada a dos carrils per sentit.
Es recomana suprimir també l’entrada des del Camí de Codis amb STOP, ja que amb el
nou trànsit (principalment longitudinal) aquest moviment queda molt perjudicat i
representa una incorporació amb mancances pel que fa a la seguretat viaria. Es preveu
que aquests vehicles s’encaminin per l’Av. de la Pau o trobin itineraris alternatius.

Nova configuració proposta de la rotonda 1 (Av. de la Pau). Font: Elaboració pròpia

Amb les propostes mencionades no caldria dotar a l’àmbit d’una segona connexió amb el Vial
Nord, sinó que amb la mencionada a la proposta 1 (Orbital 1 del Vial Nord a la rotonda del
carrer Josep Cullere) ja en seria suficient per absorbir la nova mobilitat generada.

Resultats:
Seguidament es mostren els principals moviments de la Rotonda 1 (Av. de la Pau) amb les
seves demores de temps de viatge corresponents al 100% de desenvolupament i considerant
la xarxa viaria proposta. La demora mitjana de la rotonda s’incrementa únicament en 12
segons respecte la situació actual.

Origen

Destí

Demora 1
vehicle
(seg)

N-II est
N-II oest
Av. de la Pau

N-II oest
N-II est
N-II est

10
11
29

Increment
temps
demora 1
vehicle
(seg)
+6
+8
+24

Vehicles

Demora tots
vehicles
(min)

678
656
269

114
120
132

Demora dels principals moviments de la Rotonda 1 en la situació futura PROPOSTA+100% de la mobilitat
generada. Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats del VISSIM
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Seguidament es mostren els principals moviments de la Rotonda 2 (carrer Josep Cullere) amb
les seves demores. La demora mitjana del conjunt de moviments de la rotonda augmenta 1
minut i mig respecte la situació actual. Cal tenir en compte, que aquest augment és degut al
gran canvi funcional de la rotonda que passa de canalitzar un trànsit bàsicament longitudinal
amb moviments transversals residuals, a suposar un nus primordial pel nou trànsit generat per
l’àmbit.

Origen

Destí

Demora 1
vehicle
(seg)

N-II est
N-II oest
N-II oest
N-II oest
Polígon C

N-II oest
N-II est
Polígon A
Lateral
N-II oest

33
16
6
16
48

Increment
temps
demora 1
vehicle
(seg)
+31
+13
+6
+12
+42

Vehicles

Demora tots
vehicles
(min)

517
375
262
255
222

23
51
46
70
46

Demora dels principals moviments de la Rotonda 2 en la situació futura PROPOSTA+100% de la mobilitat
generada. Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats del VISSIM

A partir del temps de demora mitjà es calcula el nivell de servei de cada ramal. S’afegeix en
aquest resultat el nivell de servei de la nova Rotonda 3 situada a l’est entre el Polígon B i el
SUD 18 del Polígon C.
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Nivell de servei de les rotondes en la situació futura PROPOSTA+100% de la mobilitat generada. Font: Elaboració
pròpia a partir dels resultats del VISSIM

Seguidament es mostra la distribució de les cues assolides en cada ramal de la rotonda d’Av.
de la Pau en metres. Es pot observar com al voltant del minut 32 de simulació es forma una
cua puntual al ramal est de la rotonda 1 de prop de 100 m que s’acaba desfent al cap d’un
parell de minuts. El mateix passa en el ramal oest uns minuts més tard. Es considera que
aquestes cues són assumibles i no tenen major afectació al funcionament de la xarxa.
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Distribució de longitud de cues a la rotonda 1 en la situació futura PROPOSTA+100% de la mobilitat generada.
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats del VISSIM

El mateix s’observa per la rotonda 2, on es forma una cua al ramal est cap al minut 40 d’uns
250 m que es desfà al cap d’uns 5 minuts. S’observen cues puntuals també al ramal oest.

Distribució de longitud de cues a la rotonda 2 en la situació futura PROPOSTA+100% de la mobilitat generada.
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats del VISSIM

A continuació es mostra el detall del càlcul del nivell de servei del tram de l’N-II entre les dues
rotondes ampliat a 2 carrils per sentit. En comparar amb la situació actual, el trànsit de la via
passa de circular de nivell de servei C a B. La intensitat de trànsit prevista per calçada és de 836
veh/hora punta, el que equival a una IMD de 17.067 veh/dia en passar a trànsit diari.
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Càlcul del nivell de servei del tronc de la N-II en situació futura PROPOSTA 2+2. Font: Elaboració pròpia

La simplificació de de la rotonda de l’Av. de la Pau tindrà afectacions evidentment als
moviments actuals. Principalment, als que surten pel camí de Codis, que hauran d’encaminarse per l’Av. de la Pau o trobar un itinerari alternatiu. De l’aforament direccional realitzat en
aquest punt s’extreu que són 153 vehicles/hora els que utilitzen el camí de Codis per,
principalment, incorporar-se a la N-II en sentit Mollerussa. Es tracta de volums que, malgrat no
són molt significatius, hauran de buscar un itinerari alternatiu.
Així mateix, l’escenari viari proposat sumat a l’execució del Vial Nord comportarà que es
puguin assolir sense problemes els nous trànsit generats per la MP, garantint un bon
funcionament de la xarxa pel que fa a nivells de servei i temps de demora.
S’observa, d’altra banda, de la generació de vehicles associada a cada sector que conforma
l’àmbit de la modificació puntual, que els sectors que tenen associat un major volum de trànsit
són:


SUD-22/2a/2b



PAU-22.1



SUD-01

Entre aquests 3 sectors agrupen el 53% de l’increment de la mobilitat motoritzada. És per
aquest motiu, que es considera convenient executar les propostes estructurants previstes en la
xarxa viària (especialment ampliació del diàmetre de la rotonda de Josep Cullere i prolongació
del vial per sobre del ferrocarril) en el moment en que es tinguin 2 d’aquests 3 sectors
desenvolupats i es pretengui implementar el tercer. D’aquesta forma, quan estiguin tots 3
desenvolupats la xarxa viaria comptaria amb les capacitats necessàries per absorbir el trànsit
generat pels nous desenvolupaments. Cal esmentar, també, la necessitat que el Vial Nord
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estigui executat en aquest moment per tal de donar sentit a la prolongació del vial que
connecta la rotonda de l’N-II amb la banda nord de la via ferroviària.

Altres propostes de gestió de la mobilitat complementàries:
Es proposa que en marc de la gestió de la mobilitat de la futura zona industrial-logística es
tinguin en compte mesures per a la racionalització del vehicle privat, com ara fomentar el
cotxe compartit facilitant mecanismes (web, app, intranet, ...) que fiquin en contacte els
treballadors/es amb els mateixos municipis de residència.
Les empreses que s’instal·lin en el polígon podrien crear incentius amb la finalitat de potenciar
aquesta pràctica, com ara la reserva de places d’aparcament per aquells vehicles amb una
ocupació més elevada, pagament d’una part dels costos de la benzina, revisions gratuïtes del
vehicle, flexibilitat d’horaris, etc.
Una altra mesura per reduir la mobilitat associada a la zona industrial seria oferir facilitats als
treballadors/es perquè es quedin a dinar a la feina, per exemple destinant-hi espais equipats o
bé oferint menús a preus subvencionats.
D’altra banda, pel que fa a les mercaderies, i per tal d’evitar l’ocupació dels carrers del polígon
pels vehicles pesants, es recomana que en col·laboració amb la iniciativa privada es creïn
aparcaments o zones d’espera fora calçada, i que en paral·lel es prohibeixi l’estacionament en
calçada.

8.2

TRANSPORT PÚBLIC

En relació a la xarxa d’itineraris per a transport públic i col·lectiu de superfície, l’article 16 del
Decret 344/2006, de 19 de setembre de 2006, per a l’elaboració dels estudis d’avaluació de
mobilitat generada, indica que:




En la xarxa d’itineraris per a transport públic i col·lectiu, les parades de les línies
s’han de situar de manera coordinada amb els itineraris per a vianants i per a
bicicletes i s’han de situar de manera que la distància màxima d’accés mesurada
sobre la xarxa de vianants sigui inferior a 750 metres, llevat d’aquells supòsits en
què es justifiqui que no és possible.
Aquests itineraris han d'assegurar la connectivitat amb els indrets on es generi un
nombre de desplaçaments molt elevat i, com a mínim, amb els assenyalats a
l'article 15.2 i s'han de connectar amb la xarxa per a transport públic i col·lectiu de
la resta del municipi i, si s'escau, dels municipis veïns.

No es fan propostes d’increment dels serveis atès que no es preveuen problemes de capacitat.
A fi que totes les parcel·les estiguin a una distància inferior a 750 metres (distància màxima
que estableix el Decret 344/2006 a una parada o estació de transport públic col·lectiu), es
proposa crear quatre noves parades a l’N-II per a les línies L111 i L131 (dues parades a l’alçada
del sector PAU22.3 i dues parades a l’alçada del sector SUD18). Aquestes línies efectuen el seu
recorregut a través de l’N-II de manera que no tindran que desviar-se ni perllongar el seu
itinerari.
La instal·lació de les parades s’haurà de realitzar en el moment del desenvolupament dels
sectors ubicats al seu entorn.
Les noves parades hauran de disposar de marquesina i d’un espai d’espera de l’autobús, i
també d’informació sobre el servei (horaris de pas, recorregut).
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Caldrà, d’altra banda, localitzar tres nous passos de vianants en l’N-II per tal de facilitar el pas
segur fins a les parades de la banda sud.

8.3

XARXA DE BICICLETES

La definició dels itineraris per bicicleta hauran de contemplar, segons el Decret 344/2006, de
19 de setembre, el següent:







El pendent màxim dels itineraris per a bicicletes no pot superar, amb caràcter
general, el 5%. Només en supòsits excepcionals, degudament justificats, aquest
pendent pot arribar al 8%.
La xarxa d’itineraris per a bicicletes han d’assegurar la connectivitat amb els
indrets on es generin el major nombre de desplaçaments i, com a mínim, amb els
assenyalats a l’article 15.2.
Els itineraris per a bicicletes han de ser continus, formant una xarxa, i
preferentment hauran de discórrer per vies ciclistes segregades o carrils-bici
protegits.
Els itineraris per a bicicletes no es poden fer passar per carreteres de doble calçada
ni per carreteres de calçada única amb una intensitat mitjana diària superior a
3000 vehicles, llevat que es segreguin de la via mitjançant mecanismes adequats
de protecció.
Es poden preveure itineraris de bicicletes per carrers de zona 30 en cohabitació
amb la resta de vehicles.

Es proposa crear un itinerari ciclable que connecti els nuclis urbans de Mollerussa i Golmés,
enllaçant a l’hora amb els àmbits del nord de la MP (PAU22.1, PAU22.2, PAU22.3, PAU22.4,
PAU22.5, SUD1, SUD2a, SUD2b i SUD22) a través del carrer Comerç – camí de Golmés a
Mollerussa, per la banda nord de l’àmbit d’estudi i al sud de la via del tren. Aquest eix també
tindria connexió amb l’estació de tren i d’autocars de Mollerussa.
Complementàriament, per tal d’accedir als sectors ubicats al sud de l’N-II, es proposa un
itinerari ciclable des del carrer del Comerç – carrer Pica d’Estats – carrer de la Catalunya Nord
fins als nous sectors de desenvolupament (SUD18, SUD19 i SUD20).
També es proposa crear un itinerari ciclable que connecti Golmés amb els sectors SUD18
SUD19 i SUD20 a través del camí de Miralcamp i el camí rural que va d’aquesta via fins al
sector de desenvolupament SUD18.
Es proposa que aquest eix sigui bidireccional i segregat en calçada, excepte el camí rural on es
proposa un camí verd bidireccional de vianants i bicicletes.

8.4

XARXA DE VIANANTS

L’article 15 del Decret 344/1006 estableix els criteris i requisits que ha de complir la xarxa
d’itineraris principals per a vianants, a la qual s’ha de donar prioritat sobre la resta de modes
de transport, i indica que:


La xarxa d’itineraris per a vianants s’ha de definir en base a criteris que permetin evitar
els accidents de trànsit. A aquestes efectes:
 Es consideren els carrers d’ús exclusiu per a vianants, els carrers de convivència
i els carrers de zona 30, en aquest ordre, com a més idonis per establir els
itineraris per a les persones vianants.
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Els eixos en planta d’aquests itineraris han de tenir un traçat el més directe i
natural possible i, en conseqüència, tant la reordenació de les cruïlles com la
seva concepció han de tenir en compte aquest criteri.
 En rambles i passejos centrals destinats a la circulació de les persones vianants,
s’han d’evitar els canvis de trajectòria deguts a la manca de passos de vianants
alineats amb l’eix principal de la circulació de les persones vianants.
Els itineraris principals per a vianants han d’estar coordinats amb els itineraris per a
transport públic i col·lectiu.

La localització de l’àmbit de la MP es situa a l’entorn d’1 Km aproximadament de la plaça
Major de Mollerussa (uns 12 minuts a peu), distància perfectament assumible caminant. Per
contra, en el cas de Golmés, la distància s’incrementa fins a l’entorn dels 3 Km (35 minuts a
peu), distància ja no tant atractiva pels desplaçaments a peu fins a l’àmbit.
De manera que la connectivitat a peu es realitzarà principalment des de la trama urbana de
Mollerussa.
Per connectar amb els sectors PAU22.1, PAU22.2, PAU22.3, PAU22.4, PAU22.5, SUD1, SUD2a,
SUD2b i SUD22 proposa ampliar la vorera del carrer Comerç i del carrer Prat de la Riba, per tal
d’assolir una amplada mínima d’1,8 metres (amplada que marca l’Ordre VIV/561/2010).
D’altra banda, per la continuïtat cap a Golmés es podria efectuar a través de l’eix ciclable
proposat pel camí de Golmés, que podria estar senyalitzat com a itinerari compartit entre
vianants i bicicletes. Un cop dins a Golmés, es recomana ampliar les voreres del carrer Solanes
i del carrer Bonavista.
Per connectar amb els sectors SUD18, SUD19 i SUD20 es proposa un eix compartit entre
vianants i bicicletes en l’itinerari del camí de Miralcamp i el camí rural d’accés al sector SUD18.
Per connectar aquests sectors des de Mollerussa es proposa ampliar la vorera de l’eix format
pels carrers Occitània i Mallorca (fins a la intersecció amb la Rambla dels Països Catalans).
D’altra banda es proposen 9 nous passos de vianants amb guals adaptats:
-

Pas de vianants per creuar l’N-II a Golmés i connectar el Pg. Magnòlies amb el camí de
Miralcamp.

-

Pas de vianants per creuar l’N-II a Golmés i connectar al el carrer Tarragona (on es
proposa ubicar una parada de bus interurbà).

-

Pas de vianants per creuar l’N-II en la intersecció amb Josep Cullere.

-

Pas de vianants per creuar l’N-II en la intersecció amb Pica d’Estats (on es proposa
ubicar una parada de bus interurbà).

-

Pas de vianants per creuar l’N-II en la intersecció amb el Camí de Codis.

-

Pas de vianants per creuar l’N-II en la intersecció amb l’accés d’entrada a l’empresa
Puleva.

-

Pas de vianants per el Camí de Codis en la intersecció amb el carrer Provença.

-

Dos passos de vianants al carrer Mallorca amb l’av. Mediterrània (1) i amb l’av. Europa
(2).

D’altra banda, tal i com s’ha esmentat en el capítol 8.1., es proposa una modificació de la
secció de l’N-II entre la rotonda del carrer Josep Cullere i de l’Av. de la Pau de la MP de manera
que es guanyi espai per poder ampliar les voreres de les dues bandes.
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A nivell intern, es proposa disposar de voreres a diferent nivell per tal de segregar la circulació
dels vianants de la dels vehicles motoritzats. L’amplada mínima lliure de pas serà d’1,8 metres,
tal i com s’estableix en l’ordre VIV/561/2010.
El pendent màxim serà de 6% per tal d’assegurar l’accessibilitat de l’itinerari, tal i com
s’estableix en l’ordre VIV/561/2010.
En els carrers on es preveu la creació d’un cordó d’aparcament es recomana la construcció de
voreres amb “orella” en la banda del cordó d’estacionament, per tal de millorar la visibilitat del
vianants en relació als vehicles que s’aproximen (per tal de millorar la visibilitat als passos de
vianants es recomana aquesta mesura en lloc de la prohibició de l’estacionament en els 10 m
anterior al pas ja que es podrien donar casos d’estacionaments indeguts que afectarien a la
visibilitat del vianant).

Millora en la visualització a les cruïlles. Font: DPTOP

8.4.1

PASSOS DE VIANANTS

Per a facilitar l’encreuament dels vials per part dels vianants es proposa pintar passos per
vianants a les cruïlles. Tal i com marca l’article 15 del Decret 344/2006, els passos de vianants
hauran d’estar alienats amb l’eix principal de la circulació dels vianants per tal d’evitar canvis
de trajectòria.
L’amplada mínima dels passos de vianants ha d’estar compresa entre 2 i 4 metres, en funció de
la velocitat dels vehicles, si és superior a 50 km/h o no. Com que els carrers del sector estaran
dins d’una trama urbana, la velocitat màxima permesa serà de 50 km/h i per tant serà suficient
una amplada de 3 metres.
La llargada màxima que els vianants poden superar amb plena seguretat és de 10 metres. En
cap cas les amplades de la calçada dels carrers projectats superen aquesta distància.
Tal i com està contemplat a l’ordre VIV/561/2010, tots els passos de vianants hauran de
disposar de senyalització en el pla de terra amb pintura antilliscant i senyalització vertical pels
vehicles. Així mateix, caldrà que disposin de gual adaptat, amb una pendent longitudinal
inferior al 10% si la longitud del gual no supera els 2m, i si la longitud del gual no supera els
2,5m el pendent haurà de ser del 8%.

8.5

RESERVES D’APARCAMENT PER A TURISMES, MOTOCICLETES I BICICLETES

Les reserves mínimes d’aparcament de vehicles (turismes, motocicletes i bicicletes) situats fora
de la via pública són les següents segons el Decret 344/2006:
65

EAMG de la modificació puntual del POUM de Golmés: nova ordenació en l’àmbit comprés entre el límit de terme
amb Mollerussa, l’antiga N-II, el ferrocarril, el SUD-1 i el SUD-20
Reserves mínimes d’aparcaments de vehicles. Font: Decret 344/2006, de 19 de setembre.

Ús
d’habitatge
Nova estació
ferroviària

Turismes
Màxim valor de: 1 plaça/habitatge, 1 plaça
per 100 m2 de sostre o fracció

Motocicletes
Màxim valor de: 0,5 plaça/habitatge, 1
plaça per 200 m2 de sostre o fracció

5 places/30 places ofertes de circulació

5 places/30 places ofertes de circulació

L’espai mínim per plaça de turismes és de 4,75 x 2,4 m, i per motocicleta 2,20 x 1,00 m.
El Decret 344/2006 no estableix l’obligatorietat de fer una reserva de places d’aparcament fora
de la via pública per a turismes ni motocicletes per a usos diferents al residencial.
Reserves mínimes d’aparcaments de bicicletes. Font: Decret 344/2006, de 19 de setembre

Ús d’habitatge
Ús comercial
Ús d’oficines
Ús industrial
Equipaments docents
Equipaments esportius, culturals i
recreatius
Altres equipaments públics
Zones verdes

Màxim valor de 2 places/habitatge, 2 places per 100 m2 de
sostre o fracció
1 plaça/100 m2 sostre o fracció
1 plaça/100 m2 sostre o fracció
1 plaça/100 m2 sostre o fracció
5 plaça/100 m2 sostre o fracció
5 places/100 places d’aforament de l’equipament
1 plaça/100 m2 sostre o fracció
1 plaça/100 m2 de sòl

Es considera important com a actuació per a fomentar la bicicleta com a mode d’accés al
treball el garantir l’aparcament segur en destinació.
Segons els paràmetres del Decret 344/2006 seria necessària una reserva de places
d’aparcament per a bicicletes fora de la via pública de 4.196 places (en parcel·la): 2.364 places
vinculades a l’ús industrial-logístic, 1.013 places per a l’ús comercial, 316 places per a l’ús
d’equipament i 502 per a l’ús de zona verda.
Tanmateix, l’experiència demostra que la ràtio del Decret és en aquest cas molt elevada i
l’estimació de la reserva de places d’aparcament per a bicicletes s’efectuarà d’acord amb la
mobilitat generada prevista en aquest mode per tal d’ajustar-se a les necessitats reals.
En el capítol anterior s’estima una mobilitat no motoritzada de 14.366 viatges/dia en els dos
sentits. Suposant que la bicicleta representa el 25% de la mobilitat no motoritzada,
representen 3.592 viatges/dia en els dos sentits. Considerant un sentit i un índex de rotació de
2 veh/plaça serien necessàries 898 places. Per tant, es proposa localitzar fora de la calçada (en
parcel·la) inicialment a l’entorn de les 800 places de bicicletes, i en cas que en un futur la
demanda d’aquest mode s’incrementi, s’augmentaria progressivament l’oferta.
D’altra banda, pel que fa a l’aparcament de vehicles i motocicletes, resulta necessari el
compliment del Reial Decret 1053/2014 en relació a les dotacions mínimes de l’estructura per
a la recàrrega de vehicles elèctrics en edificis o aparcaments de nova construcció i en vies
públiques, o com a mínim deixar la seva preinstal·lació d’acord amb el que preveu el Reial
Decret 1053/2014.
En la disposició addicional primera s’estableixen les dotacions mínimes de l'estructura per a la
recàrrega del vehicle elèctric en edificis o estacionaments de nova construcció i en vies
públiques:
1. En edificis o estacionaments de nova construcció s’haurà d'incloure la instal·lació elèctrica
específica per a la recàrrega dels vehicles elèctrics, executada d'acord amb el que estableix la
referida (ITC) BT-52, “Instal·lacions amb fins especials. Infraestructura per a la recàrrega de
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vehicles elèctrics”, que s'aprova mitjançant el Reial Decret 1053/2014, amb les següents
dotacions mínimes:
a) En aparcaments o estacionaments col·lectius en edificis de règim de propietat
horitzontal, s'haurà d'executar una conducció principal per zones comunitàries
(mitjançant, tubs, canals, safates, etc.), de manera que es possibiliti la realització de
derivacions fins a les estacions de recàrrega ubicada a les places d'aparcament, tal com
es descriu en l'apartat 3.2 de la (ITC) BT-52,
b) en aparcaments o estacionaments de flotes privades, cooperatives o d'empresa, o
els d'oficines, per al seu propi personal o associats, o dipòsits municipals de vehicles, les
instal·lacions necessàries per a subministrar a una estació de recàrrega per cada 40
places i
c) en aparcaments o estacionaments públics permanents, les instal·lacions necessàries
per a subministrar a una estació de recàrrega per cada 40 places.
2. A la via pública, s'han d'efectuar les instal·lacions necessàries per a donar subministrament
a les estacions de recàrrega ubicades a les places destinades a vehicles elèctrics que
estiguin previstes en el plans de mobilitat sostenible supramunicipals o municipals.

8.6

RESERVES D’ESPAI PER A CÀRREGA I DESCÀRREGA

El Decret 344/2006, de 19 de setembre, indica que convé preveure a les noves implantacions
unes condicions mínimes consistents a delimitar zones del viari destinades a la distribució
urbana de mercaderies, establir 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.
Article 6.3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre
En el cas d'estudis d'avaluació de la mobilitat generada referents a plans urbanístics s'ha de
tenir en compte que, per aconseguir una distribució àgil i ordenada de les mercaderies a
l'interior dels nuclis urbans, aquests contemplin 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.
S’estima una reserva de places d’aparcament per a activitat de càrrega i descàrrega per a l’ús
comercial i d’oficines de 51 places.
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9 INDICADORS DE GÈNERE
A partir de l’EMQ 2006 s’extreuen les següents dades de mobilitat per gènere per a l’àmbit de
Ponent.
La variable gènere provoca notables diferències en el comportament respecte de la mobilitat.
Per una banda, les dones presenten una major mobilitat per motius personals que els homes,
els quals es desplacen en major mesura per motius ocupacionals. Aquest fet ve determinat per
les diferències de gènere en la població ocupada, així com per la major càrrega familiar i de la
llar de les dones respecte als homes.
Motiu de desplaçament en funció del gènere en l’àmbit de Ponent. Font: elaboració pròpia a partir de l’EMQ2006

Motiu dels desplaçaments segons gènere

Dona

20,6%

Home

33,3%

29,7%

0%

46,1%

23,5%

20%

40%

Ocupacional

Personal

46,8%

60%

80%

100%

Tornada a casa

D’altra banda, el mode de transport utilitzat varia notablement en funció del gènere dels
usuaris. D’aquesta manera, l’ús dels modes sostenibles (transport col·lectiu i modes no
motoritzats) és superior entre el gènere femení, mentre que els homes majoritàriament
utilitzen el transport privat.
Distribució modal segons el gènere en l’àmbit de Ponent. Font: elaboració pròpia a partir de l’EMQ2006

Mode de transport segons gènere

Dona

54,9%

Home

0%

7,4%

38,4%

4,4%

20%

40%

No motoritzat

37,7%

57,2%

60%

Transport públic

80%

100%

Transport privat
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10 AVALUACIÓ GENERAL DE LES PROPOSTES
En definitiva, les solucions proposades en el present estudi d’avaluació de la mobilitat
generada per la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal de Golmés:
nova ordenació en l’àmbit comprés entre el límit de terme amb Mollerussa, l’antiga N-II, el
ferrocarril, el SUD-1 i el SUD-20, contribueixen a una mobilitat més sostenible, i són coherents
amb les principals directrius marcades per el nou marc establert per la recentment aprovada
Llei de Mobilitat, com són:
‐

‐

‐

Directriu de mobilitat 1: Fomentar l’ús del transport públic als diferents àmbits
territorials. 1.8 Assegurar la connexió a peu i amb bicicleta en condicions de màxima
seguretat des de les parades de transport públic fins l’origen o la destinació del
desplaçament.
Directriu de mobilitat 13: Promoure l’ús dels desplaçaments per mitjans no mecànics
augmentant la seguretat i la comoditat dels vianants i ciclistes. 13.1 Fomentar la
creació d’una xarxa d’itineraris atractiva i segura per a vianants. 13.9 Promoure els
aparcaments segurs per a bicicletes, particularment a les parades de transport públic,
centres de treball, centres comercials i escoles.
Directriu de mobilitat 23: Introduir l’accessibilitat en transport públic, a peu i en
bicicleta, en el procés de planificació dels nous desenvolupaments urbanístics i en els
àmbits urbans consolidats.
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11 SÍNTESI I CONCLUSIONS
Objecte de l’estudi
La Llei de mobilitat, de juny de 2003, té com a objectius bàsics integrar les polítiques de
desenvolupament urbà i econòmic amb les de mobilitat, i condiciona l’urbanisme futur a la
mobilitat, determinant un conjunt d’instruments de planificació de la mobilitat; concretament,
els plans d’ordenació municipal o instruments equivalents han d’incloure un estudi d’avaluació
de la mobilitat generada per ésser aprovats.
L’objecte del present estudi és l’avaluació de la mobilitat generada per la Modificació puntual
del Pla d’ordenació urbanística municipal de Golmés: nova ordenació en l’àmbit comprés entre
el límit de terme amb Mollerussa, l’antiga N-II, el ferrocarril, el SUD-1 i el SUD-20, així com
l’avaluació de les propostes en el marc de la normativa legal, i el seu impacte en la mobilitat.
L’àmbit es situa en el límit del terme municipal de Golmés, seguint la trama urbana de
Mollerussa.

Mobilitat generada
La mobilitat total generada pel conjunt de la MP del POUM de Golmés ascendeix a 33.119
viatges/dia en els dos sentits, dels quals el 50% estaran associats a l’ús comercial, el 23% a
l’ús industrial, el 19% a l’ús d’equipaments i el 8% restant a les zones verdes.
La mobilitat de les mercaderies representa el 27% de la mobilitat de l’ús industrial i el 6% de
l’increment total de desplaçaments.
El vehicle serà el mode majoritari representant el 53,4% dels desplaçaments (89% turismes, 9%
pesants i 2% furgonetes); els modes no motoritzats representaran el 43,4%, i el transport
públic el 3,2% restant.

Xarxa viària
La nova mobilitat generada i atreta en vehicle privat pel desenvolupament de l’àmbit de la MP
s’estima en un increment de 13.430 veh/dia en els dos sentits: 11.411 vehicles lleugers/dia,
1.615 vehicles pesants/dia i 404 furgonetes/dia.
L’hora punta analitzada és de 19-20h.
L’increment del trànsit es distribuirà a través de la xarxa viària tenint en compte dos escenaris
alternatius:
Escenari 1: trànsit actual + trànsit generat i atret per la MP amb la xarxa viària actual
En aquest escenari la xarxa viària és l’actual, únicament s’incorpora el nou ramal nord a la
rotonda de la banda est (rotonda 2) per donar accés a l’àmbit de la MP.
S’ha determinat que amb una mobilitat corresponent al 45% de desenvolupament de l’àmbit,
la xarxa actual es trobaria en la situació límit de la seva capacitat. En aquest moment del
desenvolupament és quan seria necessari dotar a la xarxa actual del Vial Nord previst en el
planejament, per tal de que la xarxa sigui capaç de desviar trànsit directament cap al nord
sense necessitat de passar per les rotondes de la N-II.
Resultats rotonda 1 (Av. de la Pau):


Les demores experimentades són superiors a les corresponents a la situació actual. En
general, la demora mitjana de la rotonda augmenta en 1 minut.
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Al voltant del minut 32 de simulació es forma una cua al ramal oest de la rotonda 1 de
prop de 200 m que s’acaba desfent al cap d’uns 5 minuts.



El ramal que s’incorpora des del Camí de Codis es presenta com a punt crític.

Resultats rotonda 2 (carrer Josep Cullere):


Les demores són superiors a les actuals i la demora mitjana del conjunt de moviments
de la rotonda augmenta en menys d’1 minut.



També es formen algunes cues puntuals en diversos moments però que també acaben
desfent-se al cap d’uns 9 minuts en el pitjor dels casos.

Nivell de servei N-II: nivell de servei del tram de l’N-II entre les dues rotondes. En comparar
amb la situació actual, el trànsit de la via passa de circular d’un nivell de servei C a D.
Escenari 2: trànsit actual + trànsit generat i atret per la MP amb la xarxa viària futura
Té en compte el Vial Nord, que podrà canalitzar al voltant de 2.000 veh/dia de pas que
actualment circulen per l’N-II.
S’ha determinat que amb una mobilitat corresponent al 60% de desenvolupament de l’àmbit,
la xarxa actual amb el Vial Nord es trobaria en la situació límit de la seva capacitat. En aquest
moment serien necessàries una sèrie d’actuacions complementaries proposades en aquest
treball.
Resultats rotonda 1 (Av. de la Pau):


Les demores experimentades són superiors a les corresponents a la situació actual. En
general, la demora mitjana de la rotonda augmenta en 1 minut.



Al voltant del minut 32 de simulació es forma una cua al ramal oest de la rotonda 1 de
prop de 200 m que s’acaba desfent al cap d’uns 5 minuts.



El ramal que s’incorpora des del Camí de Codis se segueix presentant com a punt crític.

Resultats rotonda 2 (carrer Josep Cullere):


Les demores són superiors a les actuals i la demora mitjana del conjunt de moviments
de la rotonda augmenta en 1 minut.



Es forma una cua cap al minut 38 d’uns 150 m que es desfà al cap de pocs minuts.

Nivell de servei N-II: nivell de servei del tram de l’N-II entre les dues rotondes. En comparar
amb la situació actual, el trànsit de la via passa de circular d’un nivell de servei C a D.

Tal i com s’ha vist, l’increment de vehicles associat a la MP comportarà un increment dels
temps de demora en la xarxa viària d’accés a l’àmbit i la formació de cues a l’N-II en els ramals
oest de totes dues rotondes. A més, s’ha comprovat que la configuració actual de les rotondes
no és suficient per arribar a absorbir la totalitat del trànsit generat pels nous sectors de
desenvolupament. Per aquests motius es realitzen les següents propostes per la xarxa viària
prioritzant entre mesures estructurants i complementàries:
Mesures estructurants
1. Vial Nord amb nou vial que connecta amb la N-II a l’alçada de la rotonda del carrer
Josep Cullere a través d’un pas superior per sobre la via ferroviària.
2. Es proposa ampliar la capacitat de la rotonda de la banda est (rotonda del carrer
Josep Cullere) .
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3. Es proposa la construcció d’una nova rotonda a la N-II situada entre el Polígon B i el
SUD 18, per tal de dotar aquests sectors d’una connexió adequada a la xarxa viària.
Mesures complementàries
4. Ampliació de la secció de la N-II entre la rotonda del carrer Josep Cullere i de l’Av. de
la Pau suprimint els laterals i ampliant les voreres a les dues bandes.
5. Simplificació dels moviments de la rotonda 1 (Av. de la Pau) amb supressió del
moviment directe d’entrada des del lateral nord i de l’entrada des del Camí de Codis
amb STOP.
Amb les propostes mencionades no caldria dotar a l’àmbit d’una segona connexió amb el Vial
Nord, sinó que amb la mencionada a la proposta 1 (Orbital 1 del Vial Nord a la rotonda del
carrer Josep Cullere) ja en seria suficient per absorbir la nova mobilitat generada.
Els sectors SUD-22/2a/2b, PAU-22.1 i SUD-01 agrupen el 53% de l’increment de la mobilitat
motoritzada. Es considera convenient executar les propostes previstes en la xarxa viària
(especialment l’ampliació del diàmetre de la rotonda de Josep Cullere i prolongació del vial per
sobre del ferrocarril) en el moment en que es tinguin 2 d’aquests 3 sectors desenvolupats i es
pretengui implementar el tercer. Cal esmentar, també, la necessitat que el Vial Nord estigui
executat en aquest moment per tal de donar sentit a la prolongació del vial que connecta la
rotonda de l’N-II amb la banda nord de la via ferroviària.
Es proposa també com a mesura complementària que en marc de la gestió de la mobilitat de la
futura zona industrial-logística es tinguin en compte mesures per a la racionalització del
vehicle privat, com ara fomentar el cotxe compartit facilitant mecanismes (web, app, intranet,
...) que fiquin en contacte els treballadors/es amb els mateixos municipis de residència.
Les empreses que s’instal·lin en el polígon podrien crear incentius amb la finalitat de potenciar
aquesta pràctica, com ara la reserva de places d’aparcament per aquells vehicles amb una
ocupació més elevada, pagament d’una part dels costos de la benzina, revisions gratuïtes del
vehicle, flexibilitat d’horaris, etc.
Una altra mesura per reduir la mobilitat associada a la zona industrial seria oferir facilitats als
treballadors/es perquè es quedin a dinar a la feina, per exemple destinant-hi espais equipats o
bé oferint menús a preus subvencionats.
D’altra banda, pel que fa a les mercaderies, i per tal d’evitar l’ocupació dels carrers del polígon
pels vehicles pesants, es recomana que en col·laboració amb la iniciativa privada es creïn
aparcaments o zones d’espera fora calçada, i que en paral·lel es prohibeixi l’estacionament en
calçada.

Transport públic
La demanda en transport públic col·lectiu s’estima en 1.072 viatges/dia en els dos sentits: 996
a nivell interurbà i 76 a nivell urbà.
No es fan propostes d’increment dels serveis atès que no es preveuen problemes de capacitat.
A fi que totes les parcel·les estiguin a una distància inferior a 750 metres (distància màxima
que estableix el Decret 344/2006 a una parada o estació de transport públic col·lectiu), es
proposa crear quatre noves parades a l’N-II per a les línies L111 i L131 (dues parades a l’alçada
del sector PAU22.3 i dues parades a l’alçada del sector SUD18). Aquestes línies efectuen el seu
recorregut a través de l’N-II de manera que no tindran que desviar-se ni perllongar el seu
itinerari.
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La instal·lació de les parades s’haurà de realitzar en el moment del desenvolupament dels
sectors ubicats al seu entorn.
Les noves parades hauran de disposar de marquesina i d’un espai d’espera de l’autobús, i
també d’informació sobre el servei (horaris de pas, recorregut).
Caldrà, d’altra banda, localitzar tres nous passos de vianants en l’N-II per tal de facilitar el pas
segur fins a les parades de la banda sud.

Bicicletes
Es proposa crear un itinerari ciclable que connecti els nuclis urbans de Mollerussa i Golmés,
enllaçant a l’hora amb els àmbits del nord de la MP (PAU22.1, PAU22.2, PAU22.3, PAU22.4,
PAU22.5, SUD1, SUD2a, SUD2b i SUD22) a través del carrer Comerç – camí de Golmés a
Mollerussa, per la banda nord de l’àmbit d’estudi i al sud de la via del tren. Aquest eix també
tindria connexió amb l’estació de tren i d’autocars de Mollerussa.
Complementàriament, per tal d’accedir als sectors ubicats al sud de l’N-II, es proposa un
itinerari ciclable des del carrer del Comerç – carrer Pica d’Estats – carrer de la Catalunya Nord
fins als nous sectors de desenvolupament (SUD18, SUD19 i SUD20).
També es proposa crear un itinerari ciclable que connecti Golmés amb els sectors SUD18
SUD19 i SUD20 a través del camí de Miralcamp i el camí rural que va d’aquesta via fins al
sector de desenvolupament SUD18.
Es proposa que aquest eix sigui bidireccional i segregat en calçada, excepte el camí rural on es
proposa un camí verd bidireccional de vianants i bicicletes.

Vianants
Es proposa ampliar la vorera del carrer Comerç i del carrer Prat de la Riba, per tal d’assolir una
amplada mínima d’1,8 metres (amplada que marca l’Ordre VIV/561/2010).
D’altra banda, per la continuïtat cap a Golmés es podria efectuar a través de l’eix ciclable
proposat pel camí de Golmés, que podria estar senyalitzat com a itinerari compartit entre
vianants i bicicletes. Un cop dins a Golmés, es recomana ampliar les voreres del carrer Solanes
i del carrer Bonavista.
Per connectar amb els sectors SUD18, SUD19 i SUD20 es proposa un eix compartit entre
vianants i bicicletes en l’itinerari del camí de Miralcamp i el camí rural d’accés al sector SUD18.
Per connectar aquests sectors des de Mollerussa es proposa ampliar la vorera de l’eix format
pels carrers Occitània i Mallorca (fins a la intersecció amb la Rambla dels Països Catalans).
D’altra banda es proposen 9 nous passos de vianants amb guals adaptats:
-

Pas de vianants per creuar l’N-II a Golmés i connectar el Pg. Magnòlies amb el camí de
Miralcamp.

-

Pas de vianants per creuar l’N-II a Golmés i connectar al el carrer Tarragona (on es
proposa ubicar una parada de bus interurbà).

-

Pas de vianants per creuar l’N-II en la intersecció amb Josep Cullere.

-

Pas de vianants per creuar l’N-II en la intersecció amb Pica d’Estats (on es proposa
ubicar una parada de bus interurbà).

-

Pas de vianants per creuar l’N-II en la intersecció amb el Camí de Codis.
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-

Pas de vianants per creuar l’N-II en la intersecció amb l’accés d’entrada a l’empresa
Puleva.

-

Pas de vianants per el Camí de Codis en la intersecció amb el carrer Provença.

-

Dos passos de vianants al carrer Mallorca amb l’av. Mediterrània (1) i amb l’av. Europa
(2).

D’altra banda, tal i com s’ha esmentat en el capítol 8.1., es proposa una modificació de la
secció de l’N-II entre la rotonda del carrer Josep Cullere i de l’Av. de la Pau de la MP de manera
que es guanyi espai per poder ampliar les voreres de les dues bandes.

Aparcament
Pel que fa a places per a bicicletes per a usos diferents al residencial, es proposa establir una
reserva d’unes 800 places fora calçada. En cas que en un futur la demanda d’aparcament per a
bicicleta augmenti, s’incrementarà progressivament la seva oferta.
Per altra banda, S’estima una reserva de places d’aparcament per a activitat de càrrega i
descàrrega per a l’ús comercial i d’oficines de 51 places.

Resum d’actuacions proposades
Mesures estructurants
1. Vial Nord amb nou vial que connecta amb la N-II a l’alçada de la rotonda del carrer
Josep Cullere a través d’un pas superior per sobre la via ferroviària.
2. Es proposa ampliar la capacitat de la rotonda de la banda est (rotonda del carrer
Josep Cullere) .
3. Es proposa la construcció d’una nova rotonda a la N-II situada entre el Polígon B i el
SUD 18, per tal de dotar aquests sectors d’una connexió adequada a la xarxa viària.
Mesures complementàries
4. Ampliació de la secció de la N-II entre la rotonda del carrer Josep Cullere i de l’Av. de
la Pau suprimint els laterals i ampliant les voreres a les dues bandes.
5. Simplificació dels moviments de la rotonda 1 (Av. de la Pau) amb supressió del
moviment directe d’entrada des del lateral nord i de l’entrada des del Camí de Codis
amb STOP.
6. Mesures per a la racionalització del vehicle privat
7. Mesures de connectivitat amb el Transport Públic: creació de quatre noves parades a
l’N-II. La instal·lació de les parades s’haurà de realitzar en el moment del
desenvolupament dels sectors ubicats al seu entorn.
8. Mesures de connectivitat amb bicicleta: creació de quatre itineraris ciclables
9. Mesures pels vianants: ampliació de voreres en diversos punts per garantir itineraris
adients per a vianants, itineraris compartits bicicleta-vianant i 9 nous passos de
vianants amb guals adaptats
10. Aparcaments: reserva de places per a bicicletes i per càrrega i descàrrega.
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