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0. INTRODUCCIÓ
0.1. LEGISLACIÓ I JUSTIFICACIÓ
El present Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada del POUM de Montagut i Oix
respon a la necessitat de donar compliment als mandats legislatius del Decret 305/2006, de
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, de la Llei 9/2003, de 13
de juny, de la mobilitat. I del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis
d’avaluació de la mobilitat generada.
Així, l’article 71 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006) determina que la
documentació del Pla d’Ordenació Urbana Municipal ha d’incloure un estudi d’avaluació de
la mobilitat generada, amb el contingut que determina la legislació sobre mobilitat.
Per altra banda, l’article 3 del Decret 344/2006 estableix que els estudis d’avaluació de la
mobilitat generada s’han d’incloure, entre d’altres, en el planejament urbanístic general i llurs
revisions o modificacions, que comportin nova classificació de sòl urbà o urbanitzable, tal i
com és el cas del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del municipi de Montagut i
Oix.
Finalment, la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat disposa un seguit de mecanismes
per a l'avaluació prèvia i el control dels efectes que l'aplicació dels instruments que estableix
pugui provocar en les polítiques de mobilitat i, en aquest sentit, introdueix com a novetats les
figures de l'avaluació de la mobilitat generada i l'avaluació ambiental estratègica, d'acord
amb les directrius comunitàries. L’article 13 d’aquesta mateixa Llei defineix l’estudi
d'avaluació de la mobilitat generada com un dels Instruments d'avaluació i seguiment dels
efectes que els instruments de planificació poden produir quan s'apliquin.
L’article 18, de la mateixa Llei, per l’Estudi d'avaluació de la mobilitat generada indica que:
1. L'estudi d'avaluació de la mobilitat generada avalua l'increment potencial de desplaçaments provocat per una
nova planificació o una nova implantació d'activitats i la capacitat d'absorció dels serveis viaris i dels sistemes de
transport, incloent-hi els sistemes de transport de baix o nul impacte, com els desplaçaments amb bicicleta o a
peu. Així mateix, valora la viabilitat de les mesures proposades per a gestionar de manera sostenible la nova
mobilitat i, especialment, les fórmules de participació del promotor o promotora per a col·laborar en la solució dels
problemes derivats d'aquesta nova mobilitat generada.
2. L'estudi d'avaluació de la mobilitat generada s'ha d'incloure, com a mínim, en els plans territorials
d'equipaments o de serveis, en els plans directors, en els plans d'ordenació municipal o instruments equivalents i
en els projectes de noves instal·lacions que es determinin per reglament.
3. L'estudi d'avaluació de la mobilitat generada s'ha de sotmetre a informació pública, conjuntament amb el pla o
el projecte de què es tracti, i ha d'ésser sotmès a informe de l'autoritat territorial de la mobilitat.
4. Per a l'aprovació definitiva dels plans o els projectes que han motivat l'elaboració de l'estudi d'avaluació de la
mobilitat generada, se n'han de prendre en consideració i se n'han de valorar les conclusions. Si els plans o
projectes no segueixen les determinacions de l'estudi ho han de justificar.
5. En l'estudi de la mobilitat generada s'ha de prendre en consideració la possibilitat que els promotors de
l'activitat de què es tracti participin en el finançament de l'increment dels serveis de transport públic que resultin
pertinents, d'acord amb el que s'estableixi per reglament.

0.2. OBJECTIUS I ESTRUCTURA DE L’ESTUDI
L’objecte del present document és l’elaboració de l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat
Generada del Pla d’Ordenació Urbana Municipal del municipi de Montagut i Oix.
L’objectiu d’aquest estudi és definir les mesures i actuacions necessàries per tal d’assegurar
que la nova mobilitat generada al municipi segueixi unes pautes caracteritzades per la
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preponderància dels mitjans de transport més sostenibles, i així complir amb el canvi de
model de mobilitat promogut per la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.
Així doncs, els objectius principals de l’EAMG del POUM de Montagut i Oix són els
següents:
Conèixer les característiques de mobilitat del municipi de Montagut i Oix.
Estimar la mobilitat que generarà de la nova ordenació municipal.
Identificar els recorreguts d’accés i de sortida del municipi que permetin optimitzar la
capacitat de la xarxa viària.
Valorar la distribució modal dels desplaçaments dels visitants i treballadors per una
possible implicació de transport públic.
Identificar els punts crítics del sistema de mobilitat i proposar les mesures
necessàries per millorar-ne les condicions d’accessibilitat.
Estimar el finançament necessari en el cas de que s’apliquin millores i/o
modificacions en la xarxa de transport públic, tal i com indica l’Annex II del Decret
344/2006.
Establir les xarxes d’itineraris principals per a vianants, bicicletes, transport públic i
vehicles.
Segons l’article 12 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis
d’avaluació de la mobilitat generada, els Estudis d’avaluació de la mobilitat generada
referents a figures de planejament urbanístic general i llurs revisions que comportin un canvi
en la classificació del sòl han de la contenir la següent documentació:
-

Determinació de la mobilitat que generen els diferents usos previstos en el planejament.

-

Proposta de xarxa d’itineraris principals per a vianants.

-

Previsió de xarxa d’itineraris per a transport col·lectiu de superfície.

-

Proposta de xarxa d’itineraris per a bicicletes.

-

Proposta de xarxa bàsica d’itineraris principals de vehicles.

-

Representació en el plànol de xarxa viària de les estacions d’autobusos interurbans existent i de les
previstes en el pla.

D’acord amb la legislació esmentada, aquest estudi s’estructura en quatre grans blocs:
-

-

Un primer apartat de diagnosi de la situació actual de l’àmbit i del seu context
territorial amb valoració del marc socioeconòmic i poblacional d’influència.
Valoració de les determinacions sobre infraestructures i sistemes de mobilitat de
normatives i planejaments de rang superior que són d’aplicació en l’àmbit del pla.
Tendències en la mobilitat generades en el marc de desenvolupament del POUM
amb les estimacions oportunes sobre la generació de viatges d’acord amb el Decret
344/2006.
Proposta de xarxa d’itineraris generals pel POUM avaluant el model de mobilitat i les
xarxes i elements proposats en els diferents tipus de mobilitat.

El present estudi es planteja des d’una òptica en clau de sostenibilitat del creixement urbà i
l’ordenació del territori. Així doncs, es proposaran mesures que conjuguin les necessitats i
les demandes de mobilitat futures procurant la satisfacció de les mateixes però amb especial
atenció als criteris de sostenibilitat.
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Per tant, es tindrà ben present que el desenvolupament del POUM no es pot assolir en
detriment de les oportunitats de mobilitat sostenible; per l’altra banda, la preservació de
l’equilibri ambiental.
Pel que fa a la tramitació d’aquest document, l’article 20 del Decret 344/2006 determina que
s’ha d’incorporar al planejament urbanístic i tramitar i sotmetre a informació pública
conjuntament a aquest. Simultàniament al tràmit d’informació pública, els estudis d’avaluació
de la mobilitat generada han de ser sotmesos a informe de l’autoritat territorial de la mobilitat
corresponent. L’autoritat territorial de la mobilitat ha d’emetre en el termini d’un mes l’informe
sobre l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada, i les conclusions de l’informe s’han de
valorar i prendre en consideració per l’aprovació definitiva del POUM.

0.3. PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT
El municipi de Montagut i Oix disposa de les Normes Subsidiàries de planejament,
aprovades definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 26 de
gener de 1994 i publicades al DOGC número 1876 de 23 de març de 1994. El text refós de
les normes urbanístiques d’aquest document va ser publicat al DOGC en data 7 de febrer de
2006.
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1. DADES BÀSIQUES DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’ESTUDI
1.1. MARC TERRITORIAL I ÀMBIT D’ESTUDI
El municipi de Montagut i Oix, àmbit del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, forma part
de la província de Girona, concretament de la comarca de la Garrotxa.
El municipi de Montagut i Oix és dels més extensos de la Garrotxa. Ocupa una superfície de
93,45 km2 i és el resultat de la fusió dels antics municipis de Montagut de Fluvià que
comptava amb 37,83 km2 i del municipi d’Oix, annexionat el 1972.
El terme municipal de Montagut i Oix està situat al nord de la comarca de la Garrotxa i limita
amb:
-

Al NW, amb el municipi de Camprodon (El Ripollès)

-

Al N, amb la frontera francesa i Albanyà (Alt Empordà).

-

A l’E, amb Sales de Llierca i Tortellà.

-

Al SW, amb Argelaguer i Sant Jaume de Llierca.

-

Al S, amb Sant Joan les Fonts i Castellfollit de la Roca.

-

A l’W, amb la Vall de Bianya.
Imatge 1. Plànol de la situació comarcal del municipi de Montagut i Oix dins la Garrotxa

Font: Agenda 21 Montagut i Oix
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El terme municipi de Montagut i Oix abasta la major part del que es considera Alta Garrotxa i
engloba el Puig del Ferran (991m), els cingles de Talaixà, la serra de Santa Bàrbar, el Cós i
la vall d’Hortmoier. Una part del terme és inclòs dins el Parc Natural de la Zona Volcànica de
la Garrotxa.
Orogràficament, el municipi comprèn dues zones diferenciades: una zona que es
correspondria amb l’antic terme de Montagut (37,83 km 2) i una zona muntanyosa que es
correspondria amb l’antic municipi de Oix (55,58 km2).
La població de 957 habitants (any 2013), es reparteix entre dos nuclis: Montagut (centre
administratiu) i Oix, i 12 veïnats: de Carrera, de Fluvià, de Llierca, de Monars, de Sant
Eudald de Jou, de Sant Miquel de Pera, de Santa Bàrbara de Pruneres, de Talaixà, de
Toralles, del Cós (La Cometa), dels Angles, i dels Vilars (destaquen La Cometa i el veïnat de
Fluvià, en nombre d’habitants). La densitat bruta de població és per tant de 10,4
habitants/km2.
El terme municipal de Montagut i Oix és travessat per l’autovia A-26 d’Olot a Figueres i al
seu costat és on s’hi localitzen els nuclis urbans del Cós-La Cometa i del Fluvià. Des
d’aquesta es pot enllaçar amb la carretera GIP-5233 i l’antiga N-260a agafant la sortida 75.
La carretera N-260a enllaça amb Castellfollit de la Roca i la GIP-5233 amb el nucli de
Montagut. Des de Montagut s’enllaça amb Tortellà amb la carretera GIV-5232 i amb
Sadernes per la carretera GIV-5231. L’accés al nucli d’Oix es realitza per la carretera GIV5221. Tot i així, existeixen nombroses pistes i camins distribuïts per tot el territori que
connecten les nombroses masies i veïnats existents.

1.2. ASPECTES SOCIOECONÒMICS
Població
La població resident al municipi de Montagut i Oix es situa en 957 habitants segons l’últim
recompte del padró, corresponent a l’any 2013. Això representa una densitat de 10,2
hab./km2. La població femenina representa un 47,2% (451) de la població i la masculina un
52,8% (506). Les xifres de la comarca de la Garrotxa són un 49,95% d’homes i un 50,05%
dones.
Taula 1: Evolució de la població de Montagut i Oix i la Garrotxa 2000-2013. Font: IDESCAT
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Montagut
i Oix

792

784

826

839

858

875

903

940

960

971

989

983

978

957

La
Garrotxa

47464

47940

48796

49625

50616

51786

52834

53507

54437

55339

55439

55597

55855

56106

Font: Elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT
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Imatge 2: Gràfic de l’evolució de la població 2000-2013.
1200
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44000
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1100

40000
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Montagut-Oix

La Garrotxa

Font: Elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT

Es tracta d’un municipi poc poblat i amb una baixa densitat demogràfica.
El municipi de Montagut i Oix, a nivell de poblament, es caracteritza per tenir 14 entitats
poblacionals diferents. S’entén el concepte de poblament com un concepte demogràfic que
fa referència a la distribució en l’espai. Per tant, el municipi distribueix la seva població en 12
veïnats poblacionals i dos nuclis de població importants com són Oix i Montagut, i també les
nombroses masies existents en el terme municipal. Per tant, es caracteritza per tenir una
distribució dispersa de la població. A continuació es mostra una taula amb la població
d’aquests veïnats poblacionals i nuclis a l’any 2013.
Taula 2: Població de l’any 2013 per nuclis de poblacionals

Nuclis

Veïnats
poblacionals

Nuclis de població

2013

Nucli de Montagut

378

Nucli d’Oix

100

Carrera

23

Fluvià

66

Llierca

11

Monars

3

Sant Eudald de Jou
Sant Miquel de Pera

14
20

Santa Bàrbara de
Pruneres

9

Talaixà

6

Toralles

10

El Cós-La Cometa

251

Els Angles

32

Els Vilars

34
957

TOTAL
Font: INE 2013

Es pot observar que la població més poblada és el nucli de Montagut, seguit pel Veïnat del
Cós – La Cometa i el nucli d’Oix.
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L’estructura de la població presenta una marcada tendència a l’envelliment. Així, presenta
percentatges de població de majors de 64 de més del 20% de la població de Montagut i Oix,
i uns indicadors demogràfics generalment menys favorables en relació amb la Garrotxa i el
conjunt de Catalunya.
Taula 3: Indicador demogràfic. Any 2013
Indicadors (en %)

Montagut i Oix

La Garrotxa

Catalunya

0 -14 anys

14,11%

15,03%

15,71%

15 – 64 anys

65,62%

65,08%

66,96%

65 i més

20,27%

19,89%

17,33%

Font: Idescat

La piràmide d’edats de la població de Montagut i Oix mostra aquesta estructura demogràfica
envellida en relació a les dades comarcals i catalanes; la piràmide d’edats, presenta una
base (població jove) estreta en comparació amb els adults .
Imatge 3: Piràmide d’edats. Estructura demogràfica per edats i gènere. Any 2013

Font:IDESCAT

Taula 4: Creixement de la població, mitjana anual 2001 - 2011 (taxes per mil habitants)
Naixements
Defuncions
Creix. natural
Saldo
Creixement
migratori
total
Montagut i Oix
Garrotxa
Catalunya

7,88
10,39
11,54

10,87
10,94
8,50

-2,99
-0,55
3,04

20,20
15,49
13,94

17,20
14,94
16,98

Font: Idescat

El creixement de la població és el resultat del creixement vegetatiu net (natalitat menys
mortalitat) més el saldo migratori net (immigració menys emigració), d’un territori determinat
al llarg d’un període de temps. En aquest context, segons les dades proporcionades per
l’Institut d’Estadística de Catalunya, Montagut i Oix pel període 2001-2011 va experimentar
un creixement total positiu (17,20‰), gràcies al saldo migratori positiu de 20,20‰, ja que el
creixement natural va ser negatiu (-2,99‰). La taxa de creixement total de la població de
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Montagut i Oix es troba per sobre de les taxes corresponents a la comarca de la Garrotxa
de 14,94‰ i la taxa de Catalunya de 16,98‰.
En els últims anys, el nombre d’estrangers al municipi s’ha situat al voltant de l’1% de la
població total. La majoria d’immigrants del municipi són de la UE i seguit d’Amèrica, que
representen més de la meitat de la població estrangera. A l’any 2009 no es tenia
coneixement de a presència d’estrangers procedents de la resta d’Europa, Àfrica o Àsia en
el municipi.
Habitatges
El nombre d’habitatges censats a l’any 2011 al municipi, era de 461 vivendes. La població al
2011 era de 983 habitants, de la qual se n’extreu una ocupació mitjana de 2,12
persones/habitatges pel 2011.
De fet, si ens fixem en el percentatge d’habitatges per tipologia, comprovem com a Montagut
i Oix el 75,5% són principals (a Garrotxa i Catalunya aquesta xifra és similar, 75,85% i
76,2%), i per contra els secundaris, que a Garrotxa i Catalunya són un 7,6% i un 12,16%
respectivament, a Montagut i Oix suposen un 13,4%, xifra més pròxima a la mitjana de
Catalunya que a la Garrotxa on la segona residència no és molt important. El percentatge
d’habitatges vacants (11,06%) també és inferior, però no en molta diferencia, del que
presenta la Garrotxa i Catalunya.
Activitat econòmica
Les dades d’ocupació al municipi, comparant l’any 2001 amb les del 1991, marquen ja una
tendència a la terciarització de l’economia, essent el sector serveis el que més va augmentar
en nombre d’ocupats i en percentatge al municipi, en canvi la indústria va disminuir una mica
en número d’ocupats però es manté en un percentatge molt elevat d’ocupació al municipi.
L’agricultura va disminuir molt durant aquest períodes, passant a tenir la meitat d’ocupació
en tan sols una dècada. La construcció durant el període 1991-2001 va mantenir-se més o
menys constant.
Taula 5: Ocupats per grans sectors d’activitat
Ocupació segons l’activitat. Montagut i Oix. Anys 1996 i 2001
Any
1996

2001

Agricultura

Industria

Construcció

Serveis

Total

35

146

28

96

305

11,48%

47,87%

9,18%

31,47%

31

133

37

138

9,14%

39,23%

10,92%

40,71%

339

Font: Idescat

Malgrat l’evolució que ha experimentat el municipi, encara no ha assolit els nivells comarcals
(46,88%) i es troba molt lluny de les xifres catalanes (62,00%), on els serveis són la base de
l’economia a nivell general, i la construcció i l’agricultura tenen un pes específic menor.
En el municipi, els serveis han anat guanyant degut a l’atracció turística del nucli de
Montagut i Oix i el seu entorn natural, i aquest sector cada cop té més pes en l’economia
local.
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2. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL
2.1. DEFINICIÓ DE LES XARXES DE TRANSPORT EXISTENTS
2.1.1. INFRAESTRUCTURES VIÀRIES
El municipi de Montagut i Oix està situat a la comarca de la Garrotxa. Les característiques
geogràfiques i territorials del municipi han possibilitat una gran connectivitat social, a nivell
regional, que es posa de manifest a través d’una àmplia xarxa viària que ha contribuït sens
dubte a la vertebració del territori.
Al sud del terme municipal, discorre la A-26, autovia que connecta Olot amb Besalú i amb la
N-260 Besalú amb Figueres i que formen part de l’Eix Pirinenc. Aquesta és una de les
principals infraestructures viàries degut a la seva recent creació, així com per la seva
capacitat.
Apart d’aquesta via, la xarxa viària de Montagut i Oix té com a principals vies la carretera N260a, GIP-5233, GIV-5221, GIV-5232 i GIV-5231.
La connexió entre l’autovia i el nucli de Montagut es fa a través de la carretera GIP-5233
mentre que la connexió entre l’autovia i el Veïnat de Fluvià es fa a través de la N-260a. La
GIV-5221 uneix el nucli urbà d’Oix amb el Veïnat de Fluvià. Per altra banda, la GIV-5232
comunica Montagut amb Tortellà i la GIV-5231, Montagut amb Sadernes.
La resta de xarxa està constituïda per nombroses pistes forestals que connecten les
nombroses masies i veïnats existents.
Així doncs, les vies principals per accedir al municipi de Montagut i Oix són:
La A-26 Olot amb Besalú. Aquest vial es de competència estatal i sorgeix del
desdoblament de la carretera N-260 (Eix Pirinenc) d’Olot a Figueres. Aquesta
carretera millora la connexió entre aquestes dues ciutats i per tant, les comarques de
l’Alt Empordà i la Garrotxa. Entre Olot i Besalú, el traçat avança per la vall del riu
Fluvià i a partir de llavors s’endinsa a la plana de l’Empordà.
El tram que transcorre pel municipi de Montagut i Oix és el primer (Olot-Montagut) i el
segon (Montagut-Argelaguer). Actualment aquesta només es troba desdoblada fins a
Besalú i en aquest punt continua amb la carretera N-260 fins a Figueres.
La N-260a. Aquest és l’antic traçat de la N-260 abans del seu desdoblament. Aquest
vial connecta la carretera A-26 (enllaç Montagut) amb els nuclis de Castellfollit de la
Roca, Sant Joan de les Fonts i la Canya fins a connectar amb al C-26.
La GIP-5233. Carretera de l’A-26 (enllaç Montagut) al nucli de Montagut. Aquesta és
la carretera que dóna accés el nucli de Montagut. Aquesta carretera és competència
de la diputació de Girona.
La GIV-5221. Aquesta carretera enllaça l’antiga N-260 (Castellfollit de la Roca) amb
el nucli d’Oix. Aquesta carretera és competència de la diputació de Girona i és la que
dóna accés en el nucli d’Oix.
La GIV-5232. Aquesta carretera connecta el nucli de Montagut amb el nucli de
Tortellà (GI-523). Aquesta carretera és competència de la Diputació de Girona.
La GIV-5231. Aquesta carretera connecta el nucli de Montagut (GI-V-5232) amb
Sadernes. Aquesta carretera també és competència de la Diputació de Girona.
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Imatge 4: Plànol de la xarxa d’infraestructures viàries al municipi de Montagut i Oix.

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya

Imatge 5: Esquema de la xarxa d’infraestructures viàries de la Diputació de Girona a Montagut i Oix.

Font: Diputació de Girona

Aquestes carreteres presenten una intensitat de trànsit força elevada, tot i que en general,
aquesta és molt més elevada a la A-26 i a la N-260a. Es disposa de dades d’aforament
realitzats dins del Pla d’Aforaments de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de
Catalunya. La taula mostra les Intensitats Mitjanes Diàries (IMD). Es tracta del trànsit total
per als dos sentits de circulació.
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Taula 6: Intensitats Mitjanes Diàries de les principals vies del municipi de Montagut i Oix
Vies

Definició_tram

A-26
N-260a

Antiga N-260

IMD

% IMD
pesants

Any

12724

0

2007

7906

0

2007

Font: DPTOP

Taula 7: Intensitats Mitjanes Diàries a les carreteres de la Diputació de Girona (2008-2011)
Vies

Definició_tram

IMD

% IMD
pesants

Any

GIP-5233

De l'A-26 (enllaç Montagut) a Montagut

1379

4,31

2008-2011

GIV-5221

De l'antiga N-260 (Castellfollit de la Roca) a Oix

593

2,21

2008-2011

GIV-5232

De la GI-523 (Tortellà) a Montagut

566

12,42

2008-2011

GIV-5231

De la GI-V-5232 (Montagut) a Sadernes

301

1,36

2010

Font: Diputació de Girona. Any 2008-2011

D’altra banda, existeixen diversos camins que connecten les nombroses masies i veïnats
existents. Aquesta xarxa de camins permet l’accés a tots els punts habitats del municipi
(masies i veïnats) i la majoria es troben sense asfaltar.
Imatge 6: Descripció xarxa de camins del municipi de Montagut i Oix

Font: Avanç de pla (INCA)
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Imatge 7: Plànol de la xarxa de camins del municipi de Montagut i Oix

Font: Elaboració pròpia

2.1.2. TRANSPORT PÚBLIC
2.1.2.1. Infraestructures ferroviàries
El municipi de Montagut i Oix no disposa de transport ferroviari. Els municipis més proper
que disposa d’estació ferroviària de RENFE són Figueres, Girona, Vic i Ripoll.
Totes aquestes estaciones es troben força allunyades del municipi de Montagut.
L’estació de Figueres i Girona es troben situades a uns 40 i 45 quilòmetres
respectivament del nucli de Montagut, i són parades de l’eix Barcelona – Girona –
Figueres – Portbou.
L’estació de Vic i Ripoll es troben situada a uns 60 i 45 quilòmetres respectivament
del nucli de Montagut, i són parades de l’eix Barcelona – Vic – Ripoll – Puigcerdà.
El problema d’aquestes estacions és que es troben molt allunyades dels nuclis del terme
municipal de Montagut i Oix.
2.1.2.2. Transport en autobús
El municipi de Montagut i Oix no disposa de transport públic intraurbà però disposa de sis
línies de transport interurbà.
a) Bus interurbà:
Actualment, passen pel municipi de Montagut i Oix quatre línies de bus interurbà i totes són
operades per l’empresa TEISA. Aquestes línies són:
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L1: Olot – Girona per Banyoles
L4: Figueres – Olot – Vic
L36: Bus polígon (Olot – P.Begudà – P.Poliger – Tortellà – Montagut
L37: Bus transversal de la Garrotxa (Les Planes d’Hostoles – Olot – Besalú).
L10: Olot – Barcelona per Banyoles
L27: Olot – Universitat Autònoma de Barcelona per Banyoles.
En el terme municipal de Montagut i Oix s’hi localitzen tres parades de bus. Aquestes es
localitzen a:
La primera parada es troba ubicada al nucli de Montagut i més concretament a
l’avinguda Garrotxa. Aquesta parada disposa de marquesina i es troba el costat de
la piscina municipal i el casal cultural.
Imatge 8: Fotografia de la parada de bus ubicada a l’Avinguda Garrotxa dins el nucli de Montagut

La segona parada es troba ubicada a la cruïlla de Montagut. Aquesta parada es
localitza a l’inici de la carretera d’accés a Montagut (GIP-5233) és a dir, a la rotonda
que uneix la N-260 i la A-26 (L’Hostal Nou). Aquesta parada disposa d’una
marquesina i es troba a 1,5 quilòmetres del nucli de Montagut. Hi paren totes les
línies que passen pel terme.
És important dir que aquesta parada disposa de una zona de pàrquing de vehicles.
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Imatge 9. Fotografia de la parada de bus ubicada a la rotonda de la GIP-5233 (Montagut Cruïlla)

La tercera parada es troba ubicada al veïnat de Fluvià el costat de la carretera N260a i disposa de marquesina.
Imatge 10. Imatge de la parada de bus ubicada a la cruïlla del nucli de Montagut (inici carretera GI-P5233)

Totes aquestes parades, especialment la parada del nucli de Montagut i la parada de
Montagut Cruïlla, tenen un aparcament lligat, per donar cabuda a la demanda
d’estacionament generada per l’intercanvi d’un mitjà de transport determinat. Normalment
l’estacionament lligat al transport públic està pensat per estacionar el transport privat
individual i accedir al transport públic col·lectiu.
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Imatge 11. Fotografies dels aparcaments lligats al transport públic per les parades del nucli de
Montagut i la parada Montagut Cruïlla respectivament.

A continuació es descriuran les quatre línies de bus interurbanes:
Línia: Olot – Girona per Banyoles
Les parades d’aquesta línia són les següents:
Girona – Sarrià de Ter – Sant Julià de Ramis – Riudellots de la Creu – La Banyeta –
Cornellà de Terri – Borgonyà – Mata – Banyoles – Serinyà – Fares – Besalú - Argelaguer –
Sant Jaume de Llierca – Montagut Cr. – Castellfollit de la Roca - Sant Joan les Fonts – La
Canya – Olot.
Des de Montagut hi ha 8 expedicions per sentit, reduint-se els festius i diumenges en 4; i els
horaris de circulació són:
Línia Girona – Olot per Besalú (o Banyoles)
Horaris de sortida des de Montagut Cr.
Sentit Olot

Sentit Girona

08:16

05:59

10:16

07:44

12:16

09:44

14:16

11:44

16:16

13:44

18:16

15:44

20:16

17:44

22:31

19:44

Línia: Olot – Figueres
Les parades d’aquesta línia són les següents:
Figueres – Vilafant – Avinyonet – Navata – Can Vila – Queixàs – La Guixera – Maià de
Montcal – Besalú – Argelaguer – Sant Jaume de Llierca (GIP5233) – Montagut Cr. –
Castellfollit de la Roca – Sant Joan les Fonts – La Canya – Olot (Sant Miquel) - Olot.
Des de Montagut Cr. hi ha 3 expedicions per sentit, els diumenges i festius es redueixen a
dos, i els horaris de circulació són:
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Línia Olot - Figueres
Horaris de sortida des de Montagut.
Sentit Olot

Sentit Figueres

8:17

6:43

14:17

08:43

18:17

18:43

-

-

-

-

-

-

Línia: Bus Polígon (Olot – P.Poliger – Tortellà – Montagut)
Les parades d’aquesta línia són les següents:
Polígon Poliger – St. Jaume Llierca – Argelaguer – Tortellà – Montagut – Montagut Cr. –
Polígon Begudà – Begudà (St Cosme) - Olot.
Com es pot observar aquesta línia s’aturà a dos parades que disposa el municipi de
Montagut i Oix.
Aquesta línia s’ha creat per comunicar Olot amb els polígons industrials de Begudà (Sant
Joan de les Fonts) i de Politger (Sant Jaume de Llierca) per tal d’atendre les necessitats de
mobilitat a les àrees que concentren més activitat industrial i empresarial. Els horaris
d’aquesta línia s’han establert d’acord amb l'activitat laboral i les hores d'entrada i sortida
més habituals de les zones industrials
Des de Montagut hi ha 2 expedicions per sentit, circula de dilluns a divendres feiners, i els
horaris de circulació són:
Línia Bus Polígon
Horaris de sortida des de Montagut
(Avinguda Garrotxa)
Sentit Olot

Sentit Poliger

8:06

12:43

15:06

17:43

-

-

-

-

Línia: Bus transversal de la Garrotxa (Les Planes d’Hostoles – Olot – Besalú).
Les parades d’aquesta línia són les següents:
Besalú – Argelaguer – Sant Jaume de Llierca – Montagut Cr. - Castellfollit – Sant Joan les
Fonts – La Canya – Olot (Alba Rosa) - Olot (Sant Miquel) - Olot - Olot (Ambulatori) – Olot
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(Parc Nou)– Olot (La Solfa) – Sant Privat d’en Bas Cruïlla - Les Preses – Sant Esteve d’en
Bas – Sant Miquel de Pineda – Sant Feliu de Pallerols – Les Planes d’Hostoles.
Des de Montagut hi ha 7 expedicions per sentit i els horaris de circulació són:
Línia Bus transversal de la Garrotxa
Horaris de sortida des de Montagut.
Sentit Olot

Sentit Besalú

07:17

06:49

09:17

08:48

11:17

10:48

13:17

12:48

15:17

14:48

17:17

16:48

19:17

18:48

Línia: Olot – Barcelona per Banyoles
Les parades d’aquesta línia són les següents:
Olot - La Canya - Sant Joan les Fonts – Castellfollit – Montagut Cr. - Sant Jaume de Llierca
- Argelaguer – Besalú – Fares – Serinyà – Banyoles – Mata – Borgonyà – Cornellà – La
Banyeta – Riudellots de la Creu - Sarrià de Ter– Barcelona.
Des de Montagut Cr. hi ha 4 expedicions per sentit, incrementant-se un en divendres en
sentit Olot, els dissabtes es redueix a 3 i els festius i diumenges en dos; els horaris de
circulació són:
Línia Olot – Barcelona per Banyoles
Horaris de sortida des de Montagut Cr.
Sentit Olot

Sentit Barcelona

11:17

06:45

15:47

08:55

18:47

13:45

20:47

16:45

22:17*

-

*Circula els divendres, o bé últim dia lectiu
universitari setmanal.

Línia: Girona – Olot - Ripoll
Les parades d’aquesta línia són les següents:
Girona – Sarrià de Ter – Riudellots de la Creu – La Banyeta – Cornellà de Terri – Borgonyà
– Mata – Banyoles – Serinyà – Fares – Besalú – Argelaguer – Sant Jaume de Llierca –
Montagut Cr. – Castellfollit de la Roca – Sant Joan de Les Fonts – La Canya – Olot –
Bastons – Riudaura Cruïlla – Serrota – La Cantina – Vallfogona del Ripollès – Sant Bernabé
de les Tenes – Ripoll.
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Des de Montagut Cr (Hostal Nou). hi ha 6 expedicions en sentit Girona, i 7 expedicions en
sentit Ripoll, els horaris de circulació són:
Línia Girona – Olot - Ripoll
Horaris de sortida des de Montagut Cr.
Sentit Girona

Sentit Ripoll

07:15

9:24

08:10

14:54

08:41

15:24

14:15

17:24

16:41

18:54

18:50

19:24

-

21:24

Els dissabtes feiners es redueix en 1 expedició sentit Girona (a les 16:41) i 2 expedicions en
sentit Ripoll ( a les 14:54 i 18:54); els diumenges i festius també són 1 en sentit Girona
(18:26) i 2 en sentit Ripoll (9:24 i 18:54).

Línia: Olot – Universitat Autònoma de Bellaterra per Banyoles
Les parades d’aquesta línia són les següents:
Olot - La Canya - Sant Joan les Fonts – Castellfollit – Montagut Cr. - Sant Jaume de Llierca
- Argelaguer – Besalú – Fares – Serinyà – Banyoles – Mata – Borgonyà – Cornellà de Terri –
La Banyeta – Riudellots de la Creu – Universitat Autònoma de Bellaterra.
Des de Montagut Cr. hi ha 1 expedicions setmanal per sentit i l’horari de circulació és:
Línia Olot – UAB per Banyoles
Horaris de sortida des de Montagut Cr.
Sentit Olot

Sentit UAB

16:10 (dv)

6:45 (dll)

-

-

Un cop analitzades aquestes línies per separar s’han analitzat conjuntament. S’ha observat
que hi ha un nombre força elevat d’expedicions cap al municipi d’Olot, continuant algunes
cap a Girona, a Figures o Barcelona.
És important remarcar que entre totes aquestes línies hi ha un gran nombre d’expedicions a
les hores puntes que fan que la freqüència de pas sigui elevada.
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D’altra banda, al municipi també hi opera el transport escolar, competència del Consell
Comarcal de la Garrotxa, pels joves que cursen estudis primaris i secundaris, que s’han de
desplaçar a la capital comarcal, Olot.
2.1.3. XARXA ITINERARIS PER A VIANANTS I BICICLETES
El municipi de Montagut i Oix disposa d’un carril o via prioritària per a la circulació a peu i
amb bicicleta que uneix el nucli de Montagut i la Urbanització de la Cometa. Cal esmentar
que dins del municipi existeixen diversos itineraris i rutes senderistes.
Les dimensions dels nuclis i veïnats del municipi fan que les distàncies de desplaçament del
ciutadà dins d’aquests es facin principalment a peu, però per acudir a alguns serveis, la
població del nucli d’Oix i els diversos veïnats s’ha de desplaçar majoritàriament amb vehicle
privat per accedir-hi, ja que aquests es concentren al nucli de Montagut.
Com s’ha comentat anteriorment, la mobilitat interna dels diferents nuclis i veïnats es
realitzarà principalment a peu. La zona urbana de Montagut, d’Oix i la zona residencial de la
Cometa i del veïnat del Fluvià són de zona 20. La major part d’aquests carrers no disposen
de vorera i per tant, és una plataforma única on hi ha convivència entre vianants i vehicles.
Aquests nuclis i/o veïnats són petits amb poca població i fa que els seus carrers no siguin
gaire transitats per a vehicles i es pugui circular a peu o amb bicicleta per la mateixa xarxa
viària.
Cal remarcar que no s’ha localitzat cap aparcament per bicicletes en les entitats
poblacionals més poblades dins el municipi de Montagut i Oix.
A continuació es realitzarà una explicació dels nuclis i/o veïnats més importants per la
població que hi resideix.
Nucli Montagut
El casc antic de Montagut està delimitada com a zona 20 degut que els carrers són força
estrets, just pel pas de vehicles, i no hi ha espai per voreres. Així doncs, aquests carrers són
de plataforma única on hi ha convivència entre vianants, bicicletes i vehicles.
El nucli de Montagut és travessat per l’avinguda de la Garrotxa de dos sentis de circulació
de velocitat màxima 50. En aquesta avinguda hi ha voreres a les dues bandes pels
desplaçaments a peu i per la mobilitat amb bicicleta es poden realitzar per la mateixa
calçada perquè la intensitat mitjana diària és molt inferior a 3.000 vehicles/dia.
La resta de carrers no inclosos dins el cas antic disposen majoritàriament de voreres a
ambdós costats pels desplaçaments a peu i pels desplaçaments en bicicleta es poden
realitzar per la mateixa calçada degut a la baixa intensitat de trànsit.
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Imatge 12. Fotografies de la zona urbana (zona 20)

Imatge 13. Fotografies de l’Avinguda Garrotxa i de la resta de carrers respectivament.

Nucli d’Oix
La zona urbana d’Oix està delimitada com a zona 20 degut que els carrers són estrets i no hi
ha espai per les voreres. Així doncs, aquests carrers són de plataforma única on hi ha
convivència entre vianants, bicicletes i vehicles.

20

ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA
POUM MONTAGUT I OIX

Imatge 14. Fotografies dels carrers del nucli d’Oix.

Urbanització la Cometa
La zona residencial d’aquesta urbanització esta delimitada com a zona 20 i per tant, hi pot
haver una convivència entre vianants, bicicletes i vehicles. És important dir que a la majoria
de carrers hi ha voreres però aquestes es troben en mal estat i no pavimentades.
Imatge 15. Fotografies dels carrers de la Urbanització la Cometa.

Veïnat de Fluvià
El veïnat de Fluvià es troba dividit en dos parts pel pas de la carretera N-260a. El tram
d’aquesta carretera dins aquest veïnat la velocitat màxima és de 50 km/h.
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Tota la zona urbana i/o residencial ubicada a la part inferior de la carretera N-260a està
delimitada com a zona 20 degut que els carrers són força estrets i no hi ha espai per les
voreres. En aquesta zona hi ha convivència entre vianants, bicicletes i vehicles.
Imatge 16. Fotografia dels carrers del Veïnat de Fluvià.

Segons el Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991 de promoció de
l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i l’aprovació del Codi d’accessibilitat,
un itinerari de vianants es considera adaptat si compleix els requisits següents:
a. Tenir una amplada lliure mínima de 0,90 m i una alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.
b. En els canvis de direcció, l’amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre.
c. No incloure cap escala ni graó aïllat.
d. El pendent longitudinal no supera el 8%.
e. El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces.
f. Té un pendent transversal no superior al 2%.
g. Els elements d’urbanització i de mobiliari que formen part d’aquest itinerari són adaptats.

Actualment pocs espais i indrets del municipi compleixen amb aquest Decret. Però les zones
urbanitzades recentment al municipi de Montagut i Oix intenten donar compliment a tota la
legislació vigent en temes de mobilitat i accessibilitat.
2.1.3.1. Carril bici
Com s’ha comentat anteriorment el municipi de Montagut i Oix disposa d’un carril bici
senyalitzat per vianants i bicicletes. Aquest carril bici uneix el nucli de Montagut amb la
urbanització de la Cometa i per tant, uneix les dos entitats poblacionals amb més població
del terme municipal de Montagut i Oix.
Aquest carril comença al nucli de Montagut i ressegueix la carretera GIP-5233 fins arribar a
la carretera d’accés a la Cometa. A partir d’aquest punt, aquest carril ressegueix aquesta
carretera d’accés fins arribar a la Cometa. Aquest carril es troba segregat físicament de la
xarxa viària i durant el seu traçat s’hi localitzen diferents àrees de descans.
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Imatge 17. Plànol del recorregut del carril bici senyalitzat per vianants i bicicletes que uneix el nucli de
Montagut i el veïnat de la Cometa.

Font: Elaboració pròpia amb base de dades de l’ICC

Imatge 18. Fotografies del carril bici que uneix el nucli de Montagut i el veïnat de la Cometa i les àrees
de descans.
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2.1.3.2. Xarxa de senders
El terme municipal de Montagut i Oix es creuat d’est a oest pels senders de gran recorregut
GR1 i GR11.




GR1: Aquest sender, homologat l’any 1978, és conegut amb el nom de Sender
Transversal. El tram català consta de 15 etapes que enllacen els municipis
d’Empúries a l’Alt Empordà amb el Pont de Muntanyana, ja a l’Aragó. Pel terme
municipal de Montagut i Oix hi passen l’etapa 5 i 6. El traçat comença a les ruïnes
grecoromanes d’Empúries i passa per municipis com Sant Joan de les Abadesses i
Ripoll, recorrent un total de 355 km creuant bona part de l’àrea pirinenca (Font:
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, 2010).
GR11: Aquest sender es coneix com el sender del Pirineu. Aquest travessa els
Pirineus pel seu vessant sud des del Cantàbric fins la Mediterrània. El tram català
consta de 378 km i passa per les comarques de la Val d’Aran, L’Alta Ribagorça, el
Pallars Sobirà, la Cerdanya, el Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà (Font: Federació
d’Entitats Excursionistes de Catalunya, 2010).
Les etapes que transcorre pel terme municipal de Montagut i Oix són:
La pràctica totalitat de l’etapa 18 (Beget – St. Aniol d’Aguja). Aquesta té una
durada aproximada de 4 hores i 35 minuts, i un recorregut de 14,600
quilòmetres.
Una longitud reduïda de l’etapa 19 (St. Aniol d’Aguja – Albanyà). Aquesta té
una durada aproximada de 5 hores i 35 minuts, i un recorregut de 18,780
quilòmetres.
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Imatge 19. Plànol dels senders de gran recorregut al municipi (GR1 i GR11)

Font: Elaboració pròpia amb base de dades ICC.

Aquests senders de Gran Recorregut comparteixen traçat amb alguns trams dels itineraris
de la Xarxa Itinerànnia.
En el terme municipal de Montagut i Oix hi transcorren un conjunt de senders que formen
part de Itinerànnia. Aquesta xarxa de senders és un projecte transcomarcal. La Garrotxa, el
Ripollès i l’Alt Empordà han dissenyat, en comú, una proposta innovadora de producte
turístic, centrada en el senderisme i emmarcada en l’aposta continuada de les entitats per
les accions de millora dels territoris i del teixit socioeconòmic. Un dels objectiu d’aquest
projecte és crear una xarxa que connecti senders. De fet el nom Itinerànnia s’ha inspirat en
la Via Ania, l’antiga via romana que des de Figueres entrava cap a la zona de muntanya, i
després de travessar la plana de Bianya s’enfilava pel Capsacosta i seguia cap al Coll
d´Ares, per tornar a enllaçar després, amb la via principal.
El projecte suposa una de les primeres iniciatives de cooperació territorial en creació de
tipologia turística, que es retroalimenta dels actius naturals i culturals de tres àrees que són
els principals atractius de visitants del país:
Costa Brava – àrea litoral – turisme d’estiu – oferta de sol i platja
Pirineus – àrea de muntanya – turisme d’hivern - oferta de neu
Prepirineu – àrea d’interior – turisme desestacionalitzat – oferta de recursos naturals,
valors antropològics i serveis complementaris
Els objectius d’aquesta xarxa són:
Crear el primer mapa de carreteres de l’àmbit rural
Estructurar una xarxa transcomarcal de camins
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Delimitar 2.500 quilòmetres de camins senyalitzats i homologats
Transformar i integrar els itineraris actuals
Recuperar les rutes històriques
Vincular les tradicions locals
Hi ha una gran oferta d’aquesta xarxa dins el terme municipal de Montagut i Oix i molts dels
nuclis i veïnats es troben units per aquesta xarxa. Aquesta xarxa permet una connexió
segura pels desplaçaments a peu i en alguns casos en bicicleta entre aquests.
Imatge 20. Fotografies de la senyalització de la xarxa Itinerànnia en el nucli de Montagut i d’Oix

Imatge 21. Plànol de la xarxa Itinerànnia el terme municipal de Montagut i Oix.

Font: Elaboració pròpia amb base de dades ICC i Itinerànnia
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2.2. MOTORITZACIÓ I APARCAMENTS
Segons les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), al municipi de
Montagut i Oix des de l’any 1.999 el parc de vehicles ha augmentat un 56,5%. Es registrava
l’any 2012 un parc mòbil de 975 vehicles, distribuïts en:
Taula 8. Distribució del parc de vehicles de Montagut i Oix.
Turismes

Motocicletes

Camions i
furgonetes

Tractors
industrials

Autobusos i
altres

Total

Núm.

363

59

179

3

19

623

%

58,27%

9,47%

28,73%

0,48%

3,05%

-

Núm.

490

94

265

3

38

890

%

55,05%

10,56%

29,78%

0,34%

4,27%

-

Núm.

531

115

289

2

38

975

%

54,46%

11,79%

29,64%

0,21%

3,89%

-

Any
1999

2009

2012

Font: IDESCAT

El 54,46%% dels vehicles censats es corresponen a turismes, que genera una taxa de
motorització de 542,94 turismes/1000 habitants. Aquest índex és superior a la mitjana
catalana que és de 443,77 turismes/1000 habitants (any 2012).
Imatge 22. Gràfic del parc de vehicles del municipi de Montagut i Oix (any 2012)
Camions i furgonetes;
29,64%

Tractors industrials;
0,21%

Autobusos i altres;
3,89%

Turismes; 54,46%

Motocicletes; 11,79%

Font: Elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT

L’índex de motorització (IdM), que relaciona el nombre de vehicles censats i la població, es
mostra a la taula següent.
Taula 9. Evolució de l’IdM (vehicles per 1000 habitants) 2002-2012
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Montagut-Oix 809,93 814,06 828,67 848,00 861,57 894,68 897,92 916,58 947,42 977,62 996,93
La Garrotxa

770,96 766,61 779,46 788,17 787,26 815,01 814,17 808,31 813,74 819,27 814,65

Catalunya

648,41 629,49 644,52 653,69 653,95 682,71 679,63 668,07 667,45 668,06 663,77
Font: IDESCAT.

L’evolució de l’IdM de la Garrotxa ha anat augmentant any rere any, exceptuant alguns anys
en que va patir una lleugera disminució (any 2003, 2006, 2008-2009 i any 2012). El municipi
presenta uns nivells molt elevats d’IdM respecte a la comarca de la Garrotxa i a Catalunya.
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Imatge 23. Gràfic de l’evolució població del municipi de Montagut i Oix i l’índex de motorització.
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT

Pel que fa als aparcaments existents als diferents nuclis i veïnats, es tracta d’estacionament
públic i gratuït, sense límit temporal, en calçada als nuclis urbans del terme.
L’aparcament no és massa problemàtic, tot i que degut a l’existència de vials molt estrets hi
ha molt pocs llocs d’aparcament dins alguns veïnats. Al nucli de Montagut existeixen espais
per aparcar a l’entorn dels principals equipaments.

2.3. PRINCIPALS POLS D’ATRACCIÓ I GENERACIÓ DE DESPLAÇAMENTS
2.3.1. EQUIPAMENTS
La identificació dels equipaments és necessària per establir les xarxes d’itineraris, ja que són
un dels elements que generen un major nombre de desplaçaments municipals. A
continuació es llisten aquests equipaments en l’actualitat – no els previstos -.
Principals equipaments generadors de desplaçaments a Montagut i Oix són:
Al nucli de Montagut
L’Ajuntament
L’església de Sant Pere de Montagut
Piscina municipal
Zona esportiva
Cementiri municipal
Deixalleria mòbil
CEIP Mont Cos
Ludoteca privada “El Cangur”
Cal Ferrer (telecentre, espai per a joves i per les entitats de Montagut i Oix)
Sala de lectura
Al nucli d’Oix
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L’església de Sant Llorenç d’Oix
Deixalleria mòbil

2.3.2. ZONES INDUSTRIALS I/O COMERCIALS
Les zones industrials i/o comercials d’un municipi també són focus d’atracció i generació de
desplaçaments. En el cas de Montagut i Oix, no existeix una àrea comercial que pugui
provocar generació de desplaçaments importants actualment. Pel que fa a la zona industrial,
aquesta està formada per una fàbrica de torçats ubicada a l’entorn de la carretera GIV-5231
(nord-est del nucli de Montagut) i per la fàbrica Vilarrasa ubicada al Veïnat de Fluvià, però
cap de les dues són focus importants generadors de desplaçaments.

2.4. MESURES DE REGULACIÓ DE LA CIRCULACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA
La regulació de la circulació del trànsit rodat a l’interior dels 4 nuclis i/o veïnats més
importants de Montagut i Oix (nucli de Montagut, nucli d’Oix, veïnat de la Cometa i veïnat de
Fluvià) es fa mitjançant senyals verticals i horitzontals, rotondes i enllaços, i alguns elements
reductors de velocitat (plataformes elevades).
També s’han observat en encreuaments dins el nucli urbà de Montagut i del veïnat de
Fluvià, amb baixa visibilitat, miralls verticals per millorar la seguretat a l’enllaç.
Imatge 24. Fotografies de les mesures de regulació de la circulació i seguretat viària al nucli de
Montagut

2.5. MOBILITAT OBLIGADA DEL MUNICIPI
2.5.1. DESPLAÇAMENTS OBLIGATS PER MOTIUS LABORALS O D’ESTUDI
La mobilitat obligada s’entén com aquells desplaçaments que es realitzen per motius
laborals o d’estudi, mentre que la mobilitat no obligada és aquella que es realitza a causa de
l’oci. És a dir, és aquella que es produeix des del domicili per motius de feina i/o estudi,
considerant solament el primer viatge que es realitza al dia. S’estima que la mobilitat
obligada s’aproxima al 90% del trànsit a les hores punta del matí.
Quan s’analitza la mobilitat territorial, l’Enquesta de Mobilitat Obligada (EMO) proporciona
una informació molt valuosa per la importància que tenen aquests tipus de desplaçaments
sobre el total de la mobilitat a les hores punta. Aquestes Enquestes de Mobilitat Obligada
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(EMO) es realitzen mitjançant el padró municipal d’habitants i les dades de l’EMO realitzada
l’any 2001 per part de l’Institut d’Estadística de Catalunya.
Tot i que aquests desplaçaments només representen una part de la mobilitat generada
constitueixen una bona base analítica, ja que la informació obtinguda a través d’una
enquesta censal té una amplitud difícilment comparable a la d’altres tipus d’enquesta.
L’Enquesta de Mobilitat Obligada permet determinar els fluxos de desplaçaments més
remarcables en al mobilitat intermunicipal i les correspondències més fortes que
s’estableixen entre els diferents punts del territori.
La següent taula mostra els desplaçaments obligats, o sigui els desplaçaments entre el
municipi de Montagut i Oix i altres municipis, incloent aquells desplaçaments a l’interior del
propi municipi, segons siguin per motius de treball o bé per motius d’estudis (entre els joves
de més de 16 anys). Els resultats d’aquesta enquesta assenyalen que al municipi de
Montagut i Oix es van generar, l’any 2001, un total de 372 viatges diaris que per una
població censada de 784 habitants, suposa un total de 0,47 desplaçaments
obligats/habitant.

Taula 10. Desplaçaments obligats del municipi de Montagut i Oix any 2001.
Mobilitat Obligada Montagut i Oix, any 2001.
Per motius laborals

Per motius d’estudi

Total

Desplaçaments dins

118

0

118

Desplaçaments a fora

221

33

254

Desplaçaments des de fora

85

3

88

Total generats

339

33

372

Total atrets

203

3

206

Diferència atrets/generats

-136

-30

-166

Font: IDESCAT.

Com es pot observar, del total de 372 desplaçaments obligats l’any 2001, tant per motius
laborals com d’estudi, i el 31,72% eren a dintre del propi municipi. D’aquests desplaçaments
intramunicipals, tots es realitzaven per motius laborals.
Per altra banda, pel que fa a la mobilitat intermunicipal (342 desplaçaments) s’observa que
el municipi de Montagut i Oix aproximadament genera i atreu els mateixos desplaçaments.
El municipi de Montagut i Oix genera desplaçaments cap a altres municipis (254, 74.27%) i
atreu (88, 25.73%).
Del total de desplaçaments des del municipi de Montagut i Oix cap a fora, el 87% es deuen a
motius laborals, mentre que els motius d’estudi representen tan sols el 13%. Pel que fa els
desplaçaments des d’altres municipis cap a Montagut i Oix s’observa com els
desplaçaments per motius laborals corresponen pràcticament totalitat. És a dir, no es
produeixen desplaçaments des d’altres municipis cap a Montagut i Oix per motius d’estudi.
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Imatge 25. Gràfic dels principals orígens dels desplaçaments atrets per Montagut i Oix per feina (%)
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Font: IDESCAT

D’un total de 85 desplaçaments atrets per motiu de feina, Olot és el municipi que en genera
més (30,59%), seguit de Castellfollit de la Roca (15,29%).
Imatge 26. Gràfic de les principals destinacions dels desplaçaments generats per Montagut i Oix per
motius de feina (%)
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Font: IDESCAT

Respecte a les destinacions dels desplaçaments per feina, Olot es troba en primer lloc, amb
un 37,10% del total, seguit de les poblacions de Sant Joan les fonts (15,84%), Sant Jaume
de Llierca (12,22%) i Castellfollit de la Roca (4,52%).
El 91,66% dels desplaçaments per motius d’estudi es realitzen cap a altres municipis.
D’aquest 54,54% es realitzen cap a Girona, seguit d’Olot amb un 36,36%. La resta de
municipis que reben estudiants des de Montagut i Oix són Barcelona i destinacions fora de
Catalunya.
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El municipi de Montagut i Oix rep un percentatge molt baix de desplaçaments per motius
d’estudi (8,33%).
2.5.2. DESPLAÇAMENTS OBLIGATS PER MITJÀ DE TRANSPORT
A l’hora d’analitzar aquests desplaçaments, és important analitzar els mitjans de transport
utilitzats en els mateixos, en aquest sentit, l’Institut d’Estadística de Catalunya els ha agrupat
de la següent manera:
-

Col·lectiu: autobús, metro, tren, etc.

-

Individual: cotxe, moto o bicicleta.

-

Individual + col·lectiu: Totes les combinacions de mitjans d’un grup amb les d’un altre.

-

A peu, exclusivament.

-

Altres mitjans: Altres mitjans de transport no inclosos en cap dels anteriors epígrafs.

-

No es desplaça: Aquelles persones que treballen o estudien en el seu propi municipi.

-

No aplicable: població que treballa o estudia diversos municipis, i la que es desplaça des
d’una segona residència.

L’Institut d’Estadística de Catalunya, en el cens que es va fer en 2001, va afegir noves
modalitats combinades de desplaçament, ja que no sempre els ciutadans es desplacen amb
el mateix mitjà de transport.
Les següents figures mostren aquestes dades d’una forma gràfica, primer per als
desplaçaments intramunicipals per mitjà de transport i per gènere. En aquest cas només
s’han analitzat els desplaçaments per motius laborals perquè no es produeixen
desplaçaments per motius d’estudis.
Imatge 27. Gràfic dels desplaçaments intramunicipals obligats a Montagut i Oix, any 2001, per mitjà
de transport i gènere.
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Desplaçaments intramunicipals

41,15%

58,85%

Homes

Dones

Font: Elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT

Així mateix, s’han elaborat les mateixes figures per als desplaçaments intermunicipals,
segons siguin des de fora cap a Montagut-Oix, o des d’aquesta població cap a d’altres
municipis.
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Imatge 28. Gràfic dels desplaçaments intermunicipals obligats a fora de Montagut i Oix, any 2001, per
mitjà de transport i gènere
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Font : Elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT
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Imatge 29. Gràfic dels desplaçaments intermunicipals obligats des de fora a Montagut i Oix, any 2001,
per mitjà de transport i gènere
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT.

Es pot concloure que la major part dels desplaçament obligats es realitzen per motius
laborals, tant els intramunicipals com els intermunicipals. Cal remarcar que tots els
desplaçaments intramunicipals es realitzen per motius laborals.
Les dades estadístiques tractades de l’IDESCAT sobre desplaçaments per motius residència
- estudi només es calcula per persones a partir de 16 anys i que no treballin. Per això els
resultats són nuls pel que fa a la mobilitat intramunicipal per motius d’estudi, però s’estima
que es produeixen desplaçaments interns per accedir al CEIP existent al nucli de Montagut.
El mitjà de transport més utilitzat en diferència és el mitjà individual (cotxe, moto i/o
bicicleta), i que en el global dels desplaçaments, pren una importància destacada en els
desplaçaments intermunicipals tant pels desplaçaments cap a fora com pels desplaçaments
des de fora cap a Montagut-Oix. Però cal remarcar que el mitjà de transport més utilitzat pels
desplaçaments intramunicipals són els desplaçaments a peu seguit del mitjà individuals
(cotxe, moto i/o bicicleta).
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Pel que fa a qüestions de gènere, s’observa que en tots els àmbits estudiats, els
desplaçaments són realitzats majoritàriament pels homes, situant-se en tots els casos
(desplaçaments intra i intermunicipals) als voltants del 60-70%.
2.5.3. REPARTIMENT MODAL PER RAÓ DE TREBALL I ESTUDIS
Si ens fixem en el repartiment modal dels desplaçaments, segons l’EMO de l’any 2001,
s’observa la importància del mode motoritzat en els desplaçaments del municipi, amb l’ús
predominant del vehicle privat; pel fet de tractar-se d’un municipi que disposa de diferents
nuclis de població i on Montagut concentra la majora de serveis i equipaments
Imatge 1. Repartiment modal per raó de treball i estudis a Montagut i Oix (2001)
100%
15%
80%

7%

TB. A peu i/o bicicleta

60%

TP. Transport públic

40%

78%

VP. Vehicle privat (cotxe i/o
moto)

20%

0%
desplaçaments
Font: Elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT.

Taula 11: Repartiment modal per raó de treball i estudis a Montagut i Oix (any 2001)
REPARTIMENT
MODAL
ACTUAL
VP. Vehicle privat (cotxe i/o moto)

78%

TP. Transport públic

7%

TB. A peu i/o bicicleta

15%

Font: Elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT.

2.5.4. ÍNDEX D’AUTOSUFICIÈNCIA I D’AUTOCONTENCIÓ
A partir de la relació entre la mobilitat espacial de la població i l’activitat laboral, s’obtenen
els índexs d’autosuficiència i d’autocontenció.
L’anàlisi de l’autosuficiència i de l’autocontenció del municipi és important per avaluar les
tendències de mobilitat obligada d’un determinat àmbit, en aquest cas del municipi de
Montagut i Oix.
El concepte d’autosuficiència fa referència al percentatge de llocs de treballs del municipi
coberts per residents al propi municipi. La disminució d’aquest indicador suposa que cada
vegada ve a treballar més gent que resideix fora del municipi. En el període de temps
compres entre l’any 1991 i 2001 l’índex d’autosuficiència ha estat variable, entre 1991 i
1996, l’índex va disminuir en un 15,17 %, aquest fet representa un augment de treballadors
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de Montagut i Oix que resideix a fora del municipi. Entre els anys 1996 i 2001, l’índex
d’autosuficiència va augmentar en un 4 %, disminuint el nombre de població que treballa en
el municipi i no hi resideix.
Imatge 30. Gràfic de l’índex d’autosuficiència del municipi de Montagut i Oix
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT.

El concepte d’Autocontenció és el percentatge de residents que treballen al propi municipi
respecte del total de treballadors. La disminució d’aquest indicador suposa que cada vegada
hi ha més residents que van a treballar a fora del municipi, com es pot observar en el gràfic
adjunt des de l’any 1991 fins a l’any 2001, el concepte d’autocontenció ha anat disminuint al
llarg del temps, aquest fet reflexa com la població de Montagut i Oix cada vegada tendeix a
treballar més a fora.
Imatge 31. Gràfic de l’índex d’autocontenció del municipi de Montagut i Oix
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT.

Ambdós indicadors mostren un comportament amb tendència a la baixa, aquest fet es
tradueix en un increment de la mobilitat intermunicipal, generant mobilitat obligada.
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3. PRESENTACIÓ DEL PLANEJAMENT
3.1. PLANEJAMENT VIGENT
El municipi de Montagut i Oix disposa de les Normes Subsidiàries de planejament,
aprovades definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 26 de
gener de 1994 i publicades al DOGC número 1876 de 23 de març de 1994. El text refós de
les normes urbanístiques d’aquest document va ser publicat al DOGC en data 7 de febrer de
2006.
La població en el moment d’aprovació de les normes rondava els 770 habitants, en aquestes
normes subsidiàries es classifica i qualifica el sòl del terme municipal en:
Taula 12.Classificació del sòl segons les Normes Subsidiàries de planejament de Montagut i Oix,
1994.
Classificació del sòl

Superfície (ha)

Sòl urbà

32,08

Sòl no urbanitzable
Superfície municipal

9.308,92
9.341

Font: UFV Arquitectes

Com es pot observar a la taula anterior, cal destacar que el planejament vigent no
contemplava la classificació de sòl urbanitzable. Les Normes Subsidiàries estableixen tres
categories per al sòl no urbanitzable:
-

Zona agrícola

-

Zona forestal

-

Zona d’interès paisatgístic

A continuació es detalla el planejament vigent a cada nucli de població del terme:
Imatge 32. Planejament vigent al nucli d’Oix

Font: Plànol 3 del planejament vigent urbà, als treballs previs a l’aprovació inicial de Maig de 2010. UFV Arquitectes
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Imatge 33. Planejament vigent al nucli de Montagut

Font: Plànol 3 del planejament vigent urbà, als treballs previs a l’aprovació inicial de Maig de 2010. UFV Arquitectes

Imatge 34. Planejament vigent al nucli El Veïnat de Fluvià

Font: Plànol 3 del planejament vigent urbà, als treballs previs a l’aprovació inicial de Maig de 2010. UFV Arquitectes
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Imatge 35. Planejament vigent al nucli de La Cometa

Font: Plànol 3 del planejament vigent urbà, als treballs previs a l’aprovació inicial de Maig de 2010. UFV Arquitectes

Durant aquest període de vigència s’han realitzat algunes modificacions, i cal tenir en
compte els següents aspectes:
-

-

S’han aprovat dues modificacions de planejament general: la Modificació puntual de
les Normes subsidiàries de planejament per a ampliar el sòl urbà del sector de la
Cometa, que ha suposat la classificació de nou sòl urbà, i la Modificació de les
Normes subsidiàries de planejament de l’article 19c del títol V, que ha suposat la
delimitació de les àrees potencialment extractives segona la normativa urbanística.
Les normes subsidiàries defineixen una unitat d’actuació UA1, de caràcter
residencial, a desenvolupar mitjançant un Pla Especial que no s’ha tramitat.
Sòl urbanitzable: les normes subsidiàries no contemplen en la seva classificació
aquest tipus de sòl.
Sòl no urbanitzable: s’han tramitat dos plans especials d’iniciativa particular, un dels
quals es vigent. S’ha tramitat el Pla especial urbanístic de masies i cases rurals, el
qual, a la sessió de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data de 13 de
maig del 2009, es va suspendre i es troba pendent de presentació d’un text refós en
compliment de diverses prescripcions. D’altra banda, el terme municipal de Montagut
i Oix es troba afectat pel Pla especial de delimitació del PEIN: Alta Garrotxa, i per la
Revisió del Pla Especial de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
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3.2. PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL PROPOSAT
3.2.1. INTRODUCCIÓ
El nou POUM preveu tres categories de Sòl: urbà, urbanitzable i no urbanitzable.
Taula 13. Quadre resum de les superfícies del nou POUM (ha.)

Font: UFV Arquitectes

Com ja s’ha comentat, es preveuen actuacions únicament a dos nuclis urbans principals:
Montagut i Oix. Les propostes es resumeixen en:
MONTAGUT
En sòl urbà consolidat, el POUM incorpora nous àmbits –actualment en sòl no urbanitzablerespecte la delimitació de les NNSS de Montagut i Oix de l’any 1993, considerant que tenen
les condicions necessàries per formar-ne part. La relació d’aquests àmbits és la següent:
-

-

-

el camp de futbol municipal, la fàbrica de torçats Montagut i el mas Can Coromina
dedicat turisme rural. Es tracta de peces de serveis contigües a l’àrea urbana i
plenament integrades en la vida urbana.
part dels patis construïts a la part posterior de les edificacions del carrer de la Font i
carrer d’Olot per ajustar el límit sud de sòl urbà consolidat a l’estructura de la
propietat.
part dels patis construïts a la part posterior de les edificacions del carrer de M.
Baldomer Balot i Vilar per ajustar el límit est de sòl urbà consolidat a l’estructura de la
propietat.

No es defineix cap sectors dins el sòl urbà no consolidat.
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En sòl urbanitzable delimitat, es preveuen quatre nous creixements. El POUM planteja els
creixements al nord del nucli de Montagut estenent la trama urbana actual. En la secció de
la nova vialitat s’inclou el carril bicicleta que uneix els nuclis de Montagut i la Cometa. Tres
creixements són residencials:
-

SUD 1. Es tracta d’un sector situat al nord de la carretera GIP-5233 a l’accés oest del
nucli de Montagut. Un dels objectius d’aquest àmbit és la prolongació del creixement
residencial de cases aïllades unifamiliars ja existent a Montagut. També es preveu la
creació d’un parc urbà en el punt d’accés al poble per ponent que li aporti qualitat
ambiental.

-

SUD 2. Aquest sector, es situa entre el camp de futbol municipal i el mas Can
Coromina. Contempla un nou vial com a prolongació del carrer de Prat. El sector
conté àmbits de caire divers. Al sud del vial es preveu un creixement residencial amb
les mateixes característiques que el del SUD 1, i al nord del vial es preu un
creixement residencial de cases agrupades. Pel que fa a les zones verdes, es
proposa un àmbit de parc urbà relacionat amb el camp de futbol municipal on també
s’hi preveu una àrea d’aparcament.

-

SUD 3. Es tracta d’un creixement residencial de cases agrupades, recolzat al carrer
del Prat, omplint part del buit existent entre les àrees d’influència del camp de futbol i
de la indústria de torçats Montagut.
Les diferents densitats d’habitatges són amb l’objectiu de diversificar l’oferta de
creixement de Montagut.

El POUM també planteja un creixement industrial:
-

SUD 4. Aquest sector s’ubica en l’àmbit adjacent a la fàbrica de torçats, ocupat en
part actualment per naus agropecuàries, amb l’objectiu principal de facilitar
l’establiment de petita indústria al nucli de Montagut.

Tots els sectors de creixement de Montagut inclouen un subsector amb destí final
d’equipament esportiu adjacent al camp de futbol municipal. D’aquesta manera la instal·lació
actual podrà créixer i adaptar-se millor als condicionants de la pràctica esportiva.
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Imatge 36. Plànol del sòl urbà i urbanitzable classificat pel nou planejament a Montagut

Font: Plànol O.4 del POUM. UFV Arquitectes, redactors del POUM Montagut i Oix

OIX
En sòl urbà consolidat, el POUM incorpora nous àmbits –actualment en sòl no urbanitzablerespecte la delimitació de les NNSS de Montagut i Oix de l’any 1994, considerant que tenen
les condicions necessàries per formar-ne part. La relació d’aquests àmbits és la següent:
-

-

-

el nou espai públic urbanitzat d’accés a Oix, situat entre la carrertera GIV-5221 i
l’actual nucli antic, plenament integrat en la vida urbana.
un habitatge unifamiliar aïllat i un conjunt d’habitatges, situats respectivament a
ponent i al sud del nucli, i una parcel·la parcialment edificada amb front al carrer Nou.
Aquestes edificacions limiten amb el sòl urbà de les NNSS, el seu entorn està
urbanitzat i disposen dels serveis públics corresponents (aigua, llum, sanejament).
una indústria existent situada al sud del nucli d’Oix. Aquesta edificació limita amb el
sòl urbà de les NNSS, el seu entorn està urbanitzat i disposa dels serveis públics
corresponents (aigua, llum, sanejament)
les antigues escoles situada a l’oest del nucli d’Oix.
part dels patis construïts a la part posterior de les edificacions de l’extrem superior
del carrer Nou.
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En sòl urbà no consolidat, el POUM contempla dues actuacions de magnitud molt diferent:
-

PMU 1. Es tracta d’un polígon, amb edificacions de caràcter agropecuari, delimitat
amb l’objectiu de reordenar l’àmbit que comprèn. D’una banda, es proposa la
formalització d’un parc a la riba de la riera que millori la seva qualitat ambiental i de
l’altra, es proposa un creixement residencial recolzat en aquest parc per diversificar
les oportunitats d’accés a l’habitatge del nucli d’Oix.

-

PAU 2. Aquest polígon recull part de la proposta del PA-1 de les NNSS de Montagut i
Oix, reduïnt-ne la superfície. El model residencial proposat en aquest sector és el de
cases agrupades, contraposat al de la corona edificada del nucli antic, per tal que es
mantingui ben visible la imatge d’aquesta corona.
Imatge 37. Plànol del sòl urbà i urbanitzable classificat pel nou planejament al nucli d’Oix

Font: Plànol O.4 del POUM inicial. UFV Arquitectes

LA COMETA
En sòl urbà consolidat, el POUM incorpora nous àmbits –actualment en sòl no urbanitzablerespecte la delimitació de les NNSS de Montagut i Oix, considerant que tenen les condicions
necessàries per formar-ne part. La relació d’aquests àmbits és la següent:
-

nou accés a la Cometa per llevant, des de la carretera GIP-5233 i el carril bicicleta
que enllaça amb el nucli de Montagut.
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Imatge 38. Plànol del sòl urbà i urbanitzable classificat pel nou planejament al nucli de La Cometa

Font: Plànol O.4 del POUM inicial. UFV Arquitectes

EL VEÏNAT DE FLUVIÀ
En sòl urbà consolidat, el POUM incorpora nous àmbits –actualment en sòl no urbanitzablerespecte la delimitació de les NNSS de Montagut i Oix, considerant que tenen les condicions
necessàries per formar-ne part. La relació d’aquests àmbits és la següent:
-

la zona d’aparcament públic adjacent a l’únic bloc de pisos aïllat existent al veïnat.
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Imatge 39. Plànol del sòl urbà i urbanitzable classificat pel nou planejament al nucli del Veïnat de
Fluvià

Font: Plànol O.4 del POUM inicial. UFV Arquitectes

ESPAIS LLIURES I EQUIPAMENTS
Pel que fa als estàndards mínims d’espais lliures públics, l’article 58.1f de la Llei 3/2012, del
22de febrer, pel qual s’aprova la modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, estableix la
reserva de 20m2 de sòl per a espais lliures per cada 100m2 de sostre residencial no inclòs en
sectors de planejament. En el cas de Montagut i Oix el dèficit existent de sòl per a espais
lliures en sòl urbà dificulta molt el compliment d’aquest article, per la qual cosa s’ha optat per
justificar el compliment d’aquest estàndard un cop el planejament estigui desenvolupat,
augmentant la cessió de sòl per a espais lliures inclòs en el planejament derivat i, per bé que
no s’assoleix el nivell establert, és evident el canvi substancial passant d’un 12% a un 17%.
Les accions per a arribar a un 20% inclourien estratègies que farien inviables els
creixements o les operacions de buidat.
Taula 14. Superfície de reserva d’espais verds d’acord TRLU al POUM

Font: UFV Arquitectes
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Taula 15. Superfície de reserva d’espais verds, equipaments i serveis tècnics del POUM

Font: UFV Arquitectes

Dins el SÒL NO URBANITZABLE es situen espais naturals protegits (EIN i XN2000, etc.),
rieres, camins amb senders i itineraris locals i comarcals, elements patrimonials, etc. El
manteniment del conjunt d'aquests sistemes és fonamental pel futur del municipi i per tant, la
normativa del Sòl No urbanitzable concretarà els mecanismes per assegurar-ne els seus
valors. El POUM també recull les determinacions, tant en la delimitació dels àmbits, com en
la regulació normativa del PTP de les Comarques Gironines, aprovat el novembre de 2010.
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El POUM de Montagut i Oix recull l’estructura del sistema dels espais oberts del Pla
territorial de les comarques gironines, identificant dues zones diferenciades:
a) Protecció especial (10). Definit i regulat als articles 156 a 158. La major part dels espais inclosos en
la zona de protecció especial formen part de la xarxa Natura 2000. D’aquests, la major part està
inclosa també en l’Espai d’Interès Natural de l’Alta Garrotxa i una petita part pertany al Parc Natural
de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
b) Protecció territorial d’interès agrari/paisatgístic (11). Definit i regulat als articles 159 a 161. La zona
de protecció territorial d’interès agrari/paisatgístic està integrada per aquells espais que el Pla
territorial de les comarques gironines no considera imprescindible que formin part de la xarxa de sòl
de protecció especial, però que tenen valors, condicionants o circumstàncies que motiven una
regulació restrictiva de la seva possible transformació
Imatge 40. Proposta de zonificació del SNU del POUM de Montagut i Oix

Font: Plànol de zonificació del SNU. UFV Arquitectes
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També es defineixen dins el SNU uns Espais de valor natural i paisatgístic reconegut,
regulats a article 142 de la normativa del POUM, que són un conjunt d’espais significatius o
identitaris de l’àmbit territorial que cal preservar particularment per raó dels seus valors
culturals, històrics, agrícoles o forestals:
La teixeda del Misaclòs. Es conservaran els teixos existents i s’hauran de tractar en cas de
malaltia.
Els horts del Veïnat de Fluvià. No s’hi admetrà una transformació important de l’estructura
agrària, com per exemple la unificació de parcel·les petites amb la finalitat d’intensificar
l’activitat.
Les Hortes, als peus del cingle de Castellfollit de la Roca. Es conservaran els elements
humans que històricament han caracteritzat aquest espai, tals com camins, passeres i parets
de pedra

Dins el SNU es localitzen també els següents elements:
-

-

béns arquitectònics i arqueològics a protegir. El POUM manté la protecció dels
elements amb valors arquitectònics i arqueològics a través del Catàleg de béns a
protegir, que inclou les normes específiques que els regulen. (Títol VII de la
normativa del POUM).
Protecció de la xarxa de camins rurals. (article 44). S’incorpora en l’annex del POUM,
inventari de la xarxa de camins municipals.
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4. AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA PEL POUM
4.1. ESTIMACIÓ DEL NOMBRE DE VIATGES GENERATS
Els EAMG referents al planejament urbanístic, per avaluar la mobilitat generada, han de fer
una estimació del nombre de desplaçaments que generin les diferents activitats i usos del
sòl amb els següents ràtios mínims de viatges generats/dia, llevat d’aquells supòsits en què
es justifiqui l’adopció de valors inferiors.
En el present estudi s’han utilitzat les taules que figuren a l’annex 1 del Decret 344/2006 i
que es reprodueix, a continuació:
Taula 16. Viatges generats/dia pels diferents usos.
Viatges generats/dia
Ús industrial

5 viatges/100 m 2 de sostre

Ús habitatge

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 m de sostre

Zones verdes

5 viatges/100 m 2 de sòl

Equipaments

20 viatges/100 m2 de sostre

Franja costanera

2

5 viatges / m de platja
Font: Decret 344/2006, de 19 de setembre.

D’acord amb aquesta taula, a continuació es detallen els viatges generats diaris estimats pel
nou planejament. Respecte a l’índex utilitzat en els usos d’habitatge, en tots els casos el
valor major ha estat el calculat a partir dels viatges per habitatges.
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Sector

Taula 17. Estimació del nombre de desplaçaments per cada sector definit pel POUM
Superfície
2
2
Nucli
ús
m superf.
m sostre
nº hab.
sector

ràtio

viatges diaris
generats

7 viatges/hab

210

20 viat./100 m2 st

188

Sòl urbanitzable delimitat (SUD)
SUD-1

SUD-2

SUD-3

SUD-4

Montagut

Montagut

Montagut

Montagut

18.927

11.724

9.329

14.841

Residencial

10.195

6.117

Equipaments*

1.745

942,3

Espais lliures

2.145

-

Residencial

5.183

3.110

Equipaments*

1.543

925,8

Espais lliures

1.360

-

Residencial

4.077

2.446

Equipaments*

1.903

30

2

20

1.032

-

Industrial

8.418

8.418

Equipaments*

2.363

2.363

Espais lliures

1.554

-

Residencial

1.674

1.530

107

7 viatges/hab

140

2

185

20 viat./100 m st
2

20

1141,8

Espais lliures

5 viat./100 m sòl

5 viat./100 m sòl

68

7 viatges/hab

140

2

228

20 viat./100 m st
2

-

5 viat./100 m sòl

52

5 viatges/100 m 2 st

421

20 viat./100 m2 st

473

2

5 viat./100 m sòl

78

7 viatges/hab

84

Plans de millora urbana (PMU)
PMU-1

Oix

3.504

PMU -2

Oix

3.057

TOTAL

61.382

Espais lliures

1.477

-

Residencial

2.186

1.312

Espais lliures

482

-

47.337

28.306

12

2

10

5 viat./100 m sòl

74

7 viatges/hab

70

2

5 viat./100 m sòl
92

24
2.542

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del POUM i del Decret 344/2006.

* Per calcular el desplaçament generats pels equipaments previstos pel nou planejament a cada sector, per manca de la definició del sostre màxim, s’ha pres com a referència el coeficient
d’edificabilitat net de cada sector: SUD1 (0,54 m2 st/m2), SUD2 i SUD3 (0,6 m2 st/m2) i SUD4 (1 m2 st/m2).
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Taula 18. Estimació del nombre de desplaçaments residencial dels sectors definits pel POUM
Viatges
Persones
Viatges diaris
diaris
generats
Habitatges estimades
generats
Sector
nous
(2,2
pers/hab)*

( 7 viatges
/hab)

(3 viatges /pers.)

Sòl urbanitzable delimitat (SUD)
SUD-1

30

66

210

198

SUD-2

20

44

140

132

SUD-3

20

44

140

132

PMU-1

12

26,4

84

79,2

PMU-2

10

22

70

66

TOTAL

92

202,4

644

607,2

Plans de Millora Urbana (PMU)

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del POUM i del Decret 344/2006.

* Per calcular el nombre de persones per habitatge s’han utilitzat les dades disponibles a l’IDESCAT de l’any 2011. Per realitzar aquest càlcul s’han utilitzat les següents dades:
Població any 2011: 983 habitants
Total habitatges any 2011: 461 habitatges

2,2 persones/habitatge
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Imatge 41. Gràfic de l’estimació del nombre de desplaçaments totals dels sectors definits pel POUM
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Taula 19. Resum de l’estimació de viatges generats per usos
ús
Viatges diaris generats
Residencial

644

Industrial

421

Zones verdes

403

Equipaments

1.075

TOTALS

2.542

Així, i segons els càlculs i consideracions anteriors, s’estima una mobilitat generada pel
desenvolupament dels sectors definits al POUM de 2.542 desplaçaments diaris totals. En els
plànols núm.3 de l’annex, es mostra gràficament la generació de mobilitat en cadascun dels
sectors previstos en el POUM de Montagut i Oix. La seva identificació és un pas previ per
establir la proposta de xarxes d’itineraris principals que uneixin els punts de major atracció i
generació de viatges del municipi.

4.2. DISTRIBUCIÓ MODAL DELS DESPLAÇAMENTS
La hipòtesi de la distribució modal pels diferents usos dels nous sectors del POUM s’ha
basat amb la distribució modal actual del transport a Montagut i Oix, segons l’EMO de l’any
2001, la informació obtinguda de zones de característiques similars i de la informació de
l’enquesta de mobilitat quotidiana de Catalunya a l’any 2006.
En la distribució modal actual es pot observar que la majoria de desplaçaments es realitza
mitjançant el vehicle privat. I igualment, la majoria dels desplaçaments es realitzaran amb
vehicle privat perquè l’oferta actual de transport públic és escassa i nul·la pel que fa a
connexió intraurbana. Així doncs, l’ús de vehicle privat és alt i l’ús de transport públic és
baix.
Taula 20. Repartiment modal actual de la mobilitat i hipòtesi del repartiment modal futur.
REPARTIMENT
MODAL
ACTUAL

HIPÒTESI
REPARTIMENT
MODAL

VP. Vehicle privat (cotxe i/o moto)

78%

65%

TP. Transport públic

7%

15%

TB. A peu i/o bicicleta

15%

20%

Font. Elaboració pròpia

Tenint en compte aquestes consideracions, la mobilitat generada en cadascun dels àmbits
serà la que es preveu a la taula següent. Aquesta mobilitat es distribueix en vehicle privat
(VP), transport públic (TP) i a peu o en bicicleta (TB). Les cel·les amb fons fosc corresponen
a la conversió del nombre de viatges/dia a nombre de vehicles/dia, dividint el valor resultant
per 1,3 (ocupació mitjana dels cotxes).
La taula següent mostra un resum de l’activitat que generarà el desenvolupament de cada
àmbit d’estudi. És necessari tenir en compte que aquests són valors màxims que preveu el
planejament si les actuacions s’executen en la seva totalitat i no hi ha variacions.
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Taula 21. Repartiment modal futur dels sectors definits en el POUM
Sector

Desplaçaments
generats

Mobilitat
VP

VP
vehicles

TP

TB

SUD 1

506

394

303

35

76

SUD 2

393

307

236

28

59

SUD 3

420

328

252

29

63

SUD 4

971

758

583

68

146

PMU1

158

123

95

11

24

PMU2

94

73

56

7

14

TOTAL

2542

1983

1525

178

381

Font: Elaboració pròpia
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5. XARXES PRINCIPALS DE MOBILITAT
En aquest apartat es realitza una breu diagnosi dels diferents grans temes relacionat amb la
mobilitat del municipi de Montagut i Oix es realitzen propostes integral d’ordenació. Els eixos
guia que es segueix per les propostes són:
El manteniment d’un entorn de qualitat ambiental.
La seguretat i comoditat dels desplaçaments a peu.
Un nivell suficient d’accessibilitat al transport públic.
Assegurar la capacitat de les vies i les condicions de fluïdesa en la circulació
Primerament cal destacar que el conjunt de mesures adoptades en el POUM de Montagut i
Oix han de contemplar les directrius establertes en la legislació de la mobilitat. En aquest
sentit cal establir per a totes les actuacions de desenvolupament, gestió o execució urbanes
els criteris establerts a l’article 4.1a del Decret 344/2006:
a. L’amplada mínima dels carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable amb la senyalització
corresponent a zona 30, d’acord amb el que estableix el Reglament general de circulació, ha de ser
de 10 metres.
b. L’amplada mínima dels carrers planificats com a xarxa bàsica en sòl urbanitzable, així com els
trams de carretera definits com a trams urbans, ha de ser d’11 metres.
c. L’amplada mínima dels carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable per on discorri un itinerari de
la xarxa bàsica de bicicletes han de tenir una amplada addicional de 2 metres sempre i quan
coincideixi amb la xarxa bàsica de vehicles. En cas contrari, s’atendrà a l’establert als apartats
anteriors.
d. Els carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable per on discorri un itinerari per al transport públic
han de tenir una amplada addicional de 5 metres sempre i quan coincideixi amb la xarxa bàsica de
vehicles. En cas contrari, s’atendrà al que estableixen els apartats anteriors.
e. El pendent màxim dels nous carrers en sòl urbanitzable no ha de superar el 8%, i només en casos
excepcionals, degudament justificats, pot arribar fins al 12%. En qualsevol cas, el pendent del 8% no
serà acceptable per a llargades superiors a 300 metres. Cas que es superi aquesta llargada, es
construiran espais de descans amb pendent màxim de 2% que continguin, com a mínim, un cercle
d’1,5 metres de radi.
La construcció d’escales a la via pública resta condicionada a què hi hagi un itinerari alternatiu
adaptat a la normativa d’accessibilitat. Quan l’itinerari alternatiu sigui desproporcionat en temps i/o
recorregut, d’acord amb el que estableix la citada normativa, es construiran ascensors o elements
elevadors segurs i accessibles.
f. 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%.
g. La previsió de places per a aparcament de bicicletes i de vehicles inclosa en els instruments de
planejament urbanístic s’ha d’ajustar a les reserves mínimes establertes als annexos 2 i 3 d’aquest
Decret, respectivament.

També cal tenir en compte les determinacions de l’ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer, per la
que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no
discriminació pels accessos i utilització dels espais públics urbanitzats.
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5.1. XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A VIANANTS
5.1.1. SITUACIÓ ACTUAL
Segons l’article 15 del Decret 344/2006, els EAMG han d’establir una xarxa d’itineraris
principals per a vianants, on s’entén per vianant la persona que es desplaça a peu o amb
cadira de rodes amb o sense motor.
Els itineraris principals per a vianants, als quals s’ha de donar prioritat sobre la resta de
modes de transport, han d’assegurar la connectivitat amb els indrets on es generi un nombre
important de desplaçaments a peu o amb mitjans auxiliars i com a mínim els següents 1:
Estacions de ferrocarril i d’autobusos interurbans i altres nodes de transport col·lectiu.
Equipaments comunitaris, com equipaments sanitaris, educatius, culturals i administratius.
Mercats, zones i centres comercials.
Instal·lacions recreatives i esportives.
Espais lliures amb una forta freqüentació, com zones verdes, parcs urbans i vores de rius.
Àrees d’activitat laboral, com polígons industrials, parcs tecnològics, etc.

En el municipi hi ha una nombrosa xarxa de camins que permet una mobilitat a peu i amb
bicicleta, i existeixen diversos itineraris i/o senders senyalitzats per diferents organismes i/o
entitats. Aquesta xarxa de camins permet una connexió entre els diferents nuclis a peu, i en
alguns casos en bicicleta.
El municipi també disposa d’un carril bici per a vianants i bicicletes que uneix el nucli de
Montagut i la urbanització de la Cometa.
Imatge 42. Fotografies del carril bici senyalitzat per vianants i bicicletes

Com s’ha comentat a l’apartat 2.1.3 del present document, la dimensió dels nuclis habitats
permet un desplaçament a peu a l’interior d’aquests; però cal l’ús del vehicle motoritzat
privat per accedir a serveis o equipaments principals. També cal tenir present que en el nucli
de Montagut, el nucli d’Oix, la urbanització la Cometa i el veïnat de Fluvià tenen zones
delimitades com a zona 20 que permet el pas de vianants, bicicletes i vehicles de motor,
sense distinció de preferència.

1

Decret 344/ 2006
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Imatge 43. Fotografia dels carrers de la zona 20 del nucli de Montagut

Cal dir que els carrers de fora el casc antic del nucli de Montagut disposen en la majoria de
casos de voreres a ambdós costats.
Imatge 44.Fotografies dels carrers de Montagut fora del casc antic amb voreres i vials suficientment
amples.

Les determinacions de l’Ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer, per la que es desenvolupa el
document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació pels accessos i
utilització dels espais públics urbanitzats per tal que la mobilitat dels vianants no es
converteixi en una cursa d’obstacles, fixa que el pendent longitudinal màxim de l’itinerari
sigui del 6% entre altres aspectes perquè sigui un itinerari peatonal accessible.
Per tal d’avaluar els pendents del municipi de Montagut i Oix s’ha realitzat un model digital
d’elevació del terreny a partir del mapa topogràfic 1:1.000. Aquest procés ha comportat un
procés de rasterització mitjançant la conversió de la capa topogràfica en TIN (triangulated
irregular network) que converteix les línies vectorials en triangles aconseguint donar el valor
del l’altitud contínuament a tot el mapa.
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Imatge 45.Plànol de pendents municipi de Montagut i Oix (verd inferior o igual al 6%)
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En les imatges anteriors, es pot observar que gairebé la totalitat dels nuclis i també el terme
municipal incloent la seva xarxa viaria té una pendent superior al 6% menys en alguns
punts. Així doncs, és pràcticament impossible traçar una proposta d’itinerari principal per a
vianants amb els pendents que fixa l’ordre VIV/561/2010 degut que aquest es traçarà
principalment pels vials existents que tenen un pendent en la majoria de casos superior al
6%, degut principalment a les característiques d’aquest municipi.
5.1.2. PROPOSTES PER ALS ITINERARIS DE VIANANTS
En els plànols 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4 de l’annex, es mostra la xarxa d’itineraris principals per a
vianants de Montagut i Oix.
Per tal de fomentar els desplaçaments a peu en detriment de l’ús massiu del vehicle privat
cal establir uns condicionants d’urbanització per garantir la seguretat i la comoditat en els
desplaçaments dels vianants.
El desenvolupament dels Plans Parcials previstos en el nou planejament municipal de
Montagut i Oix ha de preveure voreres adaptades i accessibles d’una amplada mínima de 2
metres i amb un espai lliure de pas ≤ 1,8 m a tots els carrers projectats per donar
compliment a les normes d’accessibilitat urbanística vigent (VIV/561/2010, de 1 de febrer).
D’acord amb les normes d’accessibilitat urbanística vigent (VIV/561/2010, de 1 de febrer) i el
Decret 344/2006 els itineraris principals de vianants han de disposar d’una amplada mínima
de 2 metres i una pendent màxima del 8%.
D’acord amb l’article 15.2 del Decret 344/2006, aquesta xarxa d’itineraris principals per a
vianants connectarà amb:
Les principals parades d’autobús del municipi.
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Les diferents zones d’equipaments comunitaris.
Els espais amb una elevada freqüència, que poden ser: les zones verdes i els parcs
urbans.
Àrees d’activitat laboral (zona industrial).
Els diferents sectors de desenvolupament definits en el POUM.
Així doncs, aquesta xarxa d’itineraris principals per a vianants circularà per la xarxa viària
existent (senders i/o itineraris, camins, carrerades, xarxa viària, etc.) i per la vialitat
proposada en el POUM, incloent la vialitat interna dels sectors de creixement, i connectant
amb tots els indrets esmentats anteriorment.
Cal indicar que la mobilitat interna dins dels diferents nuclis i/o veïnats estudiats es realitzarà
per la xarxa viària existent i proposada en el POUM.:
Dins la xarxa viària existent, els carrers que conformen el nucli antic de Montagut, el
nucli antic del veïnat de Montagut, el nucli d’Oix i la urbanització de la Cometa
formen part de la xarxa d’itineraris principal per a vianants. Cal indicar que tots
aquests carrers formen part de la zona 20 i per tant, es permet la convivència entre
vianants, bicicletes i vehicles.
Tots els sectors de creixement (principalment els SUDs) tenen programada la xarxa
viària interna. Tots aquests es troben ubicats en el nucli de Montagut. Cal remarcar
que en aquests s’han programat una xarxa viària segregada entre vehicles, bicicletes
i vianants. Així doncs s’han programat voreres i carrils bici. A continuació es
descriuen els diversos SUDs.
- SUD1 - 3: Tots aquests es localitzen en el nucli de Montagut. En aquests es
crearan els carrers i voreres necessaris per donar accés a totes les parcel·les.
En aquests sectors es crearà un carril bici-vianants que connectarà amb
l’existent per donar-li continuïtat. Aquest sectors apart d’aquest carril compartit
entre bicicletes i vianants disposarà de voreres, les quals completaran la
trama urbana i permetrà connectar aquests sectors amb l’interior del nucli de
Montagut (sud) cap a l’est enllaçant amb la xarxa itinerànnia; cap a la zona
esportiva del nord per l’Avinguda de les Escoles i enllaçant amb sender
itinerànnia; i cap a l’oest enllaçarà amb el carril bici existent que enllaça amb
La Cometa.
- SUD 4: Aquest sector s’ubica a Montagut el costat del la fàbrica de torçats.
Per accedir en aquest sector s’ha d’arranjar el camí existent incorporant
voreres, serà continuació del C/ del Prat.
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Imatge 46. Detall del plànol de la proposta de la xarxa de vianants del nucli de Montagut

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del POUM

Imatge 47.Fotografia del Carrer del Prat en sentit est
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Imatge 48.Fotografia del Carrer del Prat en sentit oest, per on s’haurà de continuar

Can Coromina

C/ de Joan Llaneras

Imatge 49.Fotografia del Carrer del Prat en sentit oest, enllaçant amb l’Avinguda de les Escoles

Zona esportiva

C/ del Prat

Av. De les Escoles
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Imatge 50.Fotografia del Carrer del Prat en sentit est, enllaç amb la GIV5231 (a Sadernes)

Aquesta xarxa principal per a vianants també connecta els nuclis i/o veïnats més poblats de
Montagut. A continuació es descriu com s’ha realitzat aquesta connexió:
La Connexió entre Montagut, La Cometa i la parada de bus Montagut Cruïlla.
Aquesta s’ha realitzat mitjançant el carril bici existent (entre Montagut i la Cometa) i
es proposa la creació d’un nou tram de carril bici-vianants per connectar amb la
parada de bus Montagut Cruïlla.
La Cometa i el veïnat de Fluvià. Per connectar aquests dos veïnats s’ha proposat la
creació d’un carril bici el costat de la carretera N-260a fins a l’accés els Angles.
Aquest carril bici haurà de ser segregat per la seguretat dels usuaris i tindrà una
longitud de 210 m. Un cop arribat en aquest accés es continuarà pels camins
existents majoritàriament no pavimentats, travessant el riu Fluvià i continuant per la
riba dreta fins arribar el pont que dóna accés el veïnat de Fluvià.
Entre el veïnat de Fluvià i el nucli d’Oix. Aquesta connexió es realitza per la xarxa de
senders de Itinerrània existent.
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Imatge 51.Plànol de la proposta de la xarxa de vianants, connectant tots els nuclis del municipi

És important mencionar que aquest itinerari principal per a vianants no complirà amb els
pendents que fixa l’ordre VIV/561/2010 degut a la orografia existent en el municipi.
En el planejament derivat del POUM, quan es defineixi l’ordenació de cada sector amb
detall, s’haurà de detallar la xarxa de referència i garantir la connexió d’aquesta amb la que
es proposa en el present document. En qualsevol cas, els requeriments sobre mobilitat
pel planejament derivat són:
 Haurà de garantir el compliment exhaustiu de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de
promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, i del Decret
135/1995, de 24 de març que la desplega. Aquests criteris caldrà aplicar-los tant en
els nous sectors de creixement com en les actuacions de remodelació urbana, i
afecten tant a la xarxa d’itineraris principals per a vianants com a la resta d’espais on
es prevegi els desplaçaments per a vianants.
 Les determinacions de l’ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer, per la que es
desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no
discriminació pels accessos i utilització dels espais públics urbanitzats per tal que la
mobilitat dels vianants no es converteixi en una cursa d’obstacles són:
Transcórrer sempre de manera colindant o adjacent a la línia de façana o
element horitzontal que materialitzi físicament el límit d’edificació a nivell del
sòl.
Amplada lliure de pas no inferior a 1,80 m.
Altura lliure de pas no inferior a 2,20 m.
No tindrà escales aïllades ni ressalts.
La pendent transversal màxim serà del 2%
El pendent longitudinal màxim serà del 6%.
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Els encreuaments entre els itineraris peatonals i itineraris vehiculars es
realitzaran com s’exposa en el capítol núm. 6 (Creuaments entre itineraris
peatonals i itineraris vehiculars) de les normes d’accessibilitat urbanística
vigent (VIV/561/2010, de 1 de febrer) per tal de donar-li compliment. Els
passos de vianants que no siguin de ressalt hauran de tenir els seus guals
per tal que permetin desplaçar-se a persones amb mobilitat reduïda i
permetre creuar de forma segura els diversos carrers.
 Tots els sectors de creixement (PPU i PMU) hauran de disposar d’una accessibilitat
immediata a la xarxa d’itineraris principals per a vianants, que es defineix en el
present document i en el nou planejament municipal. En els plànols núm. 3 de
l’annex del present document es pot observar que tots els sectors es troben a menys
de 200 m del recorregut de la xarxa principal, fet que garanteix que fàcilment poden
ser connectats.
 Garantir la connexió als principals pols de mobilitat. La xarxa d’itineraris principals
per a vianants que es defineixi per cada sector de creixement haurà de permetre la
connexió cap als principals pols de mobilitat del municipi, és a dir cap als
equipaments existents al municipi, les parades d’autobús, els parcs urbans més
freqüentats, principals àrees d’activitat laboral i entre els diferents nuclis de població.
Els plànols 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4 d’aquest document es pot observar com la xarxa
d’itineraris principal per a vianants passa pels principals equipaments, parades de
bus i que connecta en la major mesura els nuclis de població més habitats.
 Garantir la permeabilitat dels vianants a la xarxa viària. En els punts on la xarxa
d’itineraris principals per a vianants i vehicles coincideixin en el traçat, caldrà
disposar dels suficients elements que permetin la permeabilització del vial. En aquest
sentit es recomana disposar de passos per a vianants separats com a màxim 100150 metres. L’emplaçament d’aquests passos per a vianants caldrà detallar-los en
els estudis d’avaluació de la mobilitat del planejament derivat o en un pla de mobilitat
urbana.
A banda de les actuacions que es plantegen anteriorment, hi ha d’altres mesures o criteris
relacionats amb la implantació d’una xarxa d’itineraris principals per a vianants. Tot seguit es
detallen una sèrie de recomanacions que s’hauran de desenvolupar en el planejament
derivat i concretar en els estudis d’avaluació de la mobilitat generada del planejament
derivat. Aquestes recomanacions són les següents:
1. Priorització de la mobilitat a peu en relació als modes de transport motoritzats. En el
desenvolupament del planejament derivat s’avaluaran aspectes com:
a.

Definir en cada sector l’encaix de la xarxa d’itineraris principals per a vianants
al sector.

b.

Prioritzar l’opció del recorregut més curt (en distància) i directe possible en
relació als desplaçaments en vehicle privat.

c.

Evitar discontinuïtats en el traçat, especialment en els punts de creuament
amb la xarxa viària principal i de distribució.

d.

En les cruïlles entre la xarxa principal per a vianants i la vialitat secundària o
de distribució veïnal, es prioritzarà que els vianants tinguin prioritat.

e.

Els vials amb seccions molt estretes (menys de 6 metres) caldrà prioritzar la
seva conversió a vials de plataforma única.
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2. Fomentar un disseny urbanístic que eviti l’ocupació de l’espai per a vianants per part
del trànsit motoritzat (per exemple l’estacionament sobre les voreres). Aquesta
actuació s’haurà d’avaluar en cada cas, però en determinats sectors del municipi
caldrà garantir la separació entre l’espai destinat a vianants i l’espai dels vehicles,
amb l’objectiu d’evitar l’aparcament indegut de vehicles en l’espai per als vianants, ja
sigui per mitjà d’elements de mobiliari urbà que impedeixi l’aparcament o bé ubicar-hi
el verd urbà a l’espai més proper entre la vorera i l’espai destinat al trànsit motoritzat.
3. Pacificar els vials que no formen part de la xarxa principal i de distribució del trànsit
motoritzat.
4. La xarxa viària interna dels sectors de creixement (principalment el PPU) ha de
permetre la convivència entre els vehicles i la mobilitat no motoritzats (a peu i/o en
bicicleta). Aquesta convivència es pot fer mitjançant la delimitació de carrers de zona
30, realitzar un carril bici segregat de la calçada i de la vorera, etc.

5.2. XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A BICICLETES
5.2.1. SITUACIÓ ACTUAL
Segons l’article 17 del Decret 344/2006, els EAMG han d’establir una xarxa d’itineraris per a
bicicletes, amb l’objectiu d’assegurar la connectivitat amb els indrets on es generin el major
nombre de desplaçaments de forma segura i sostenible. Segons aquest Decret, els
paràmetres que han de complir els itineraris per a bicicletes són els següents:
- 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.
- La xarxa d’itineraris per a bicicletes s’ha de preveure connectada amb la xarxa de bicicletes de la
resta del municipi i, si s’escau, amb la dels municipis veïns i s’ha de coordinar amb la xarxa d’itineraris
per a transport públic i col·lectiu.
- 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 3.000 vehicles, llevat que es
segreguin de la via mitjançant mecanismes adequats de protecció.

Per dins el terme de Montagut i Oix hi passa una xarxa de senders de Itinerànnia apart d’una
extensa xarxa de camins que faciliten la connexió a peu i/o en bicicleta entre els diferents
nuclis i veïnats.
La gran majoria de la xarxa viària del municipi compta amb una intensitat de trànsit baixes,
inferiors als 3000 vehicles/dia, en els quals resulta compatible el trànsit de bicicletes i el
rodat en un mateix espai. Tot el municipi presenta un bon potencial per a la disposició de l’ús
amb bicicleta per la mobilitat interna dins els nuclis i/o veïnats.
Com s’ha comentat a l’apartat anterior, en el municipi de Montagut i Oix únicament existeix
un tram de carril bici amb una longitud aproximada de 1500 m que connecta el nucli de
Montagut i la Cometa. Aquest carril bici està senyalitzat per vianants i bicicletes. Aquest
carril es troba pavimentat a la major part del recorregut i circula paral·lel a la xarxa viària.
La resta de nuclis i/o veïnats es troben connectats mitjançant la xarxa de senders de
Itinerànnia, pels camins existents i per la xarxa viària existent.
Per tal de potenciar la utilització de la bicicleta caldrà condicionar carrils bici o zones
compartides amb els vehicles motoritzats, així com facilitar espais d’aparcament per les
bicicletes i senyalitzacions específiques.
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Els desplaçaments en bicicleta es poden veure dificultats per aparcaments indeguts en
alguns carrers, cal tenir-ho en compte en el disseny de la xarxa de carrils bici així com amb
la possibilitat de complementar el disseny del carril amb un pla de conscienciació de l’ús de
la bici a nivell de tot el municipi.
El Decret 344/2006 fixa el pendent màxim dels itineraris per a bicicletes que no pot superar,
amb caràcter general, en el 5 %. Només en supòsits excepcionals, degudament justificats,
aquest pendent pot arribar al 8%.
Per tal d’avaluar els pendents del municipi s’ha realitzat un model digital d’elevació del
terreny a partir del mapa topogràfic 1:1.000 i 1.5000. Aquest procés ha comportat un procés
de rasterització mitjançant la conversió de la capa topogràfica en TIN (triangulated irregular
network) que converteix les línies vectorials en triangles aconseguint donar el valor del
l’altitud contínuament a tot el mapa.
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Imatge 52. Plànol de pendents municipi de Montagut i Oix (>5% i el >8%)
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En aquest es pot comprovar que gairebé la totalitat de la xarxa viària té una pendent
superior al 8% menys en alguns zones. Així doncs, és pràcticament impossible realitzar una
proposta d’itinerari principal per a bicicletes amb els pendents que fixa el Decret 344/2006
degut a la orografia del municipi.
5.2.2. RESERVA DE PLACES PER A APARCAMENT DE BICICLETES
Finalment, el Decret 344/2006, també estableix les següents reserves mínimes
d’aparcament de bicicletes situats fora de la via pública en funció de les activitats i usos del
sòl, llevat d’aquells supòsits en què es justifiqui l’adopció de valors inferiors. Els valors
assenyalats per part del Decret són els següents:
Taula 22. Conversió places mínimes d’aparcament. Font: Decret 344/2006, de 19 setembre
Places mínimes d’aparcament per a bicicletes
Ús comercial

1 plaça/100m2 st o fracció

Ús industrial

1 plaça/100m2 st o fracció

Equipaments docents

5 plaça/100 m2 de sostre o fracció

Equipaments esportius, culturals i recreatius

5 plaça/100 places d’aforament de
l’equipament

Altres equipaments públics

1 plaça/100 m2 sòl sostre o fracció

Zones verdes

1 plaça/100 m2 sòl

Ús d’habitatge

Màx. de 2 places/habitatge
2 places/100m2 sostre o fracció
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Així, segons les superfícies del POUM i els diferents factors de conversió assenyalats en el
Decret 344/2006, de 19 de setembre, el nombre de places mínimes d’aparcament de
bicicletes per a cada sector es mostra en la següent taula:
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Sector

Taula 23. Estimació del nombre de places d’aparcament per bicicletes en cada sector
Superfície
2
2
sector
ús
m superf.
m sostre
ràtio

Places de bici

Sòl urbanitzable delimitat (SUD)
SUD-1

SUD-2

SUD-3

SUD-4

18.927

11.724

9.329

14.841

Residencial

10.195

6.117

2 places/100m2 sostre

122

Equipaments

1.745

942,3

1 plaça/100m2 sostre

9,423

Espais lliures

2.145

-

1 plaça/100 m2 sòl

21,45

Residencial

5.183

3.110

2 places/100m2 sostre

62

2

Equipaments

1.543

925,8

1 plaça/100m sostre

9,258

Espais lliures

1.360

-

1 plaça/100 m2 sòl

13,6

Residencial

4.077

2.446

2 places/100m2 sostre

49

Equipaments

1.903

1141,8

2

1 plaça/100m sostre
2

11,418

Espais lliures

1.032

-

1 plaça/100 m sòl

10,32

Industrial

8.418

8.418

1 plaça/100 m2 sostre

84

2

Equipaments

2.363

2.363

1 plaça/100m sostre

23,63

Espais lliures

1.554

-

1 plaça/100 m2 sòl

15,54

Residencial

1.674

1.530

2 places/100m2 sostre

31

Plans de millora urbana (PMU)
PMU-1

3.504

PMU -2

3.057

TOTAL

61.382

2

Espais lliures

1.477

-

1 plaça/100 m sòl

14,77

Residencial

2.186

1.312

2 places/100m2 sostre

26

Espais lliures

482

-

1 plaça/100 m2 sòl

4,82

47.337

28.306

509

Font: Dades POUM i pròpies
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Taula 24. Estimació del nombre de places aparcament bici per ús residencial definits pel POUM
Places
Places
Habitatges
aparcament
bici
aparcament
bici
Sector
nous
2 places/100m2
2 places habitatge
sostre
sostre
Sòl urbanitzable delimitat (SUD)
SUD-1

6.117

30

60

122

SUD-2

3.110

20

40

62

SUD-3

2.446

20

40

49
0

Plans de Millora Urbana (PMU)
PMU-1

1.530

12

24

31

PMU-2

1.312

10

20

26

TOTAL

14515

92

184

290,3

Imatge 53. Gràfic de les places d’aparcament bici dels sectors definits pel POUM
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Així, caldrà preveure reserves d’espai per a aparcament de bicicletes en els diferents sector
definits pel POUM, principalment prop dels equipaments i zones verdes (pols d’atracció i
generació de desplaçaments). Durant les diferents visites de treball a Montagut i Oix, no
s’han localitzat aparcaments per bicicletes en tot el municipi. Cal recordar que les places
d’aparcament de bicicletes s’hauran de reservar fora de la via pública.
5.2.3. PROPOSTES
Els plànols 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4 de l’annex es defineix la xarxa d’itineraris principals per a
bicicletes del municipi de Montagut i Oix. Com preveu l’article 15.2 del Decret 344/2006,
aquest itinerari principal per a bicicletes connectarà amb:
Parades d’autobusos del municipi.
Amb les diferents zones d’equipaments comunitaris.
Amb els espais amb una forta freqüència que són les zones verdes i els parcs
urbans.
Àrees d’activitat laboral.
Els diferents sectors de desenvolupament definits en el POUM.
Per traçar aquests itineraris s’ha utilitzat la xarxa existent (senders Itinerànnia, camins, carril
bici i xarxa viària) i la xarxa proposada en el POUM (carril bici, carrers ...), i s’ha previst que
connecti amb les parades de bus existents, així com els principals equipaments i tots els
nous sectors previstos en el POUM.
Com s’ha comentat a l’apartat anterior (4.1.2), la mobilitat interna dins dels diferents nuclis i
veïnats i la connexió entre ells es realitzarà mitjançant xarxa viària existent i per la xarxa
viària programada en els diferents sectors de creixement.
Tots els sectors de creixement (especialment els SUDs) tenen programada una xarxa viària
interna que connecta amb la xarxa viària existent. Tots els SUDs es troben localitzats en el
nucli de Montagut. En la majoria d’aquests s’ha programat una xarxa viària segregada entre
vehicles, bicicletes i vianants. Així doncs, els desplaçaments a peu i en bicicleta per aquests
sectors es realitzaran per xarxes separades físicament.
El traçat de la xarxa proposada per a bicicleta és igual que la de vianants als SUDs del nucli
de Montagut:
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Imatge 54. Detall del plànol de la proposta de la xarxa de bicicletes al nucli de Montagut

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del POUM

La xarxa principal per a bicicletes també connecta en la major mesura els diferents nuclis i
veïnats més poblats del municipi de Montagut i Oix, seguint el mateix recorregut que la
proposta de la xarxa de vianants:
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Imatge 55. Plànol de la proposta de xarxa de bicicletes entre els nuclis del municipi

El carril bici proposat al costat de la N-260a, per connectar La Cometa i el Veïnat de
Fluvià, passarà per camins existents majoritàriament no pavimentats, travessant el
riu Fluvià i continuant per la riba dreta fins arribar el pont que dóna accés el veïnat de
Fluvià. És important dir que actualment hi ha una senyalització de prohibit circular en
bicicleta per aquest pont i per tant, s’haurà d’estudiar la solució optima o bé, permetre
circular-hi amb la bicicleta a la mà.
Imatge 56. Fotografies de la senyalització de prohibit circular en bicicleta i vista del pont

Entre el veïnat de Fluvià i el nucli d’Oix. Aquesta connexió és complicada degut a la
distància entre ells i per la incompatibilitat de realitzar la connexió mitjançant la xarxa
de senders de itinerànnia pel fort pendent d’aquesta.
Caldrà estudiar una progressiva pacificació dels vials que formen part de la xarxa
secundària per tal d’afavorir la convivència entre la bicicleta i el trànsit motoritzat.
76

ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA
POUM MONTAGUT I OIX

Tal i com proposa el POUM s’haurà de consolidar i ampliar la xarxa d’itineraris per a
bicicletes, tant per als desplaçaments de mobilitat obligada (per treball o estudis) com per
d’altres usos lúdics i quotidians. Acompanyat d’una bona sensibilització i comunicació per
augmentar l’ús de la bicicleta al municipi.
Aquesta xarxa d’itinerari per a bicicletes que proposa el POUM s’haurà d’acabar de definir
en el planejament derivat del POUM, i pot veure's complementada amb recorreguts que
transcorren per zones destinades a verd urbà o espais lliures. Així mateix, en el
planejament derivat caldrà detallar les característiques de disseny dels recorreguts de
la xarxa d’itineraris per a bicicletes, i si aquests són segregats o bé conviuen amb d’altres
modes de transport (vianants o transport motoritzat). En qualsevol cas, aquesta xarxa que
es defineixi en el planejament derivat haurà de comptar amb les següents característiques
mínimes:
 Ha de tenir unes característiques de disseny determinades. Com a criteri general, els
carrils bici segregats unidireccionals hauran de comptar amb una amplada de 1,5 m i
de 2,5 m en els bidireccionals. En el cas de disposar d’un espai de convivència entre
el vianant i la bicicleta aquest espai haurà de ser de com a mínim 3 m. En els
recorreguts on es prevegi la convivència entre la bicicleta i el trànsit motoritzat,
hauran de ser de calçada única i amb una intensitat de trànsit igual o inferior a 3.000
vehicles / dia. En qualsevol cas les característiques dels diferents itineraris per a
bicicletes es prendrà com a referència els criteris i recomanacions que fixa el Manual
per al Disseny de Vies Ciclistes de Catalunya, publicat pel DPTOP de la Generalitat
de Catalunya.
 Garantir la connexió als principals pols de mobilitat. La xarxa d’itineraris principals
per a bicicletes haurà de permetre la connexió cap als principals pols de mobilitat del
municipi, és a dir cap als equipaments existents al municipi, les parades d’autobús
interurbà, els parcs urbans més freqüentats, principals àrees d’activitat laboral. Els
plànols esmentats anteriorment es pot observar com la xarxa d’itineraris principal per
a bicicletes passa pels principals equipaments i parades de bus.
 Tots els nous sectors de creixement han de disposar d’una accessibilitat immediata a
la xarxa d’itineraris principals per a bicicletes. En els plànols s’han dibuixat tots els
sectors de creixement o de millora urbana a menys de 200m. del recorregut de la
xarxa d’itineraris principals.
 Garantir unes condicions de qualitat mínimes en relació al pendent. Tal i com preveu
el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la
mobilitat generada, els recorreguts que conformen la xarxa d’itineraris principal per a
bicicletes hauran de comptar d’un pendent màxim que no podrà superar el 5%, i
només en casos excepcionals i degudament justificats es podrà arribar puntualment
a pendents de fins al 8%.
 Permeabilització de la xarxa viària. En els punts on la xarxa d’itineraris principals per
a bicicletes i vehicles coincideixin en el traçat, podran conviure en un mateix espai si
es compleixen les indicacions del primer punt d’aquest llistat o en cas contrari es
preveuran segregats, tot i que caldrà disposar dels suficients elements que permetin
la permeabilització del vial. En aquest sentit es recomana disposar de passos per a
vianants / bicicletes separats com a màxim 100-150 metres, tot i que l’emplaçament
d’aquests passos per a vianants/bicicletes caldrà detallar-los en els estudis
d’avaluació de la mobilitat del planejament derivat.
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Tenint en compte els usos previstos en el POUM de Montagut i Oix, la previsió d’aparcament
per a bicicletes a fora de la via pública en el conjunt de sectors ha de ser de 509 places. Tot
i que aquest valor és el que es proposa en el Decret 344/2006, en els estudis d’avaluació de
la mobilitat generada del planejament derivat caldrà avaluar específicament en cada cas
l’adopció de les ràtios del Decret o bé de forma justificada, adoptar-ne d’altres més ajustats
a la realitat. A la 24 es detalla la previsió d’aparcament per a bicicletes per cada sector
definit en el POUM.
Actualment no s’han observat aparcaments per bicicleta, es recomana la ubicació d’un
nombre considerable d’aparcaments a la zona d’equipaments de l’avinguda de la
Garrotxa i a la zona de l’ajuntament del nucli de Montagut. També es recomana la ubicació
d’aparcaments al voltant de les parades de bus ubicades el nucli de Montagut, a la Cometa i
el veïnat de Fluvià. De forma orientativa cal preveure una reserva d’un espai d’1 m 2 per cada
plaça d’aparcament per a bicicletes.
Altres mesures o criteris relacionats amb la implantació d’una xarxa d’itineraris principals per
a bicicletes, que s’hauran de concretar en els estudis d’avaluació de la mobilitat
generada del planejament derivat són:
1. Priorització de la mobilitat “tova” (a peu i/o bicicleta) en relació als modes de
transport motoritzats. En el desenvolupament del planejament derivat s’avaluaran
aspectes com:
a.

Prioritzar l’opció del recorregut més curt (en distància) i directe possible en
relació als desplaçaments en vehicle privat.

b.

Evitar discontinuïtats en el traçat, especialment en els punts de creuament
amb la xarxa viària principal i de distribució.

c.

En les cruïlles entre la xarxa principal per a bicicletes i la vialitat secundària o
de distribució veïnal, prioritzar el recorregut de la bicicleta i/o vianants a les
cruïlles.

2. Fomentar un disseny urbanístic que eviti l’ocupació de l’espai per a bicicletes per part
del trànsit motoritzat (per exemple l’estacionament sobre els carrils bici). Aquesta
actuació s’haurà d’avaluar en cada cas, però en determinats sectors del municipi
caldrà garantir la separació entre l’espai destinat a bicicletes i l’espai dels vehicles,
amb l’objectiu d’evitar l’aparcament de vehicles en l’espai per a bicicletes, ja sigui per
mitjà d’elements de mobiliari urbà que impedeixi l’aparcament o bé ubicar-hi el verd
urbà a l’espai més proper entre la vorera i l’espai destinat al trànsit motoritzat.
3. Pacificar els vials que no formen part de la xarxa principal i de distribució del trànsit
motoritzat.

78

ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA
POUM MONTAGUT I OIX

5.3. XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A TRANSPORT COL·LECTIU
5.3.1. SITUACIÓ ACTUAL
Segons l’article 16 del Decret 344/2006, els EAMG han d’establir una xarxa d’itineraris per a
transport públic i col·lectiu en superfície. Aquests itineraris han d’assegurar la connectivitat
amb els indrets on es generi un nombre important de desplaçaments a peu o amb mitjans
auxiliars i com a mínim els següents:
Estacions de ferrocarril i d’autobusos interurbans i altres nodes de transport col·lectiu.
Equipaments comunitaris, com equipaments sanitaris, educatius, culturals i administratius.
Mercats, zones i centres comercials.
Instal·lacions recreatives i esportives.
Espais lliures amb una forta freqüentació, com zones verdes, parcs urbans i vores de rius.
Àrees d’activitat laboral, com polígons industrials, parcs tecnològics, etc.

El problema del municipi de Montagut i Oix, és la dispersió dels nuclis de població, i la
manca d’alguns equipaments que es situen en els pobles immediats. I com s’ha comentat,
no existeix cap transport col·lectiu que connecti tots els nuclis de població del mateix
municipi.
Pel que fa al transport interurbà, les diferents línies de TEISA que passen pel municipi
cobreixen la connexió del veïnat de Fluvià, el nucli de Montagut i la Cometa amb l’entorn,
amb nombroses parades en cada sentit al dia i es considera suficient pel nombre d’habitants
del municipi. A més, cal remarcar que entre totes aquestes línies hi ha un gran nombre
d’expedicions a les hores puntes que fan que la freqüència de pas sigui elevada.
Cal destacar que les parades d’aquestes línies de transport col·lectiu es centren al nucli de
Montagut, la Cometa i el veïnat de Fluvià, i la resta de nuclis i veïnats no disposen de
parades de bus interurbà. Això provoca que els habitants d’aquests nuclis estiguin forçats a
utilitzar el vehicle privat en els seus desplaçaments.
Els principals problemes de la baixa utilització del transport col·lectiu a Montagut i Oix són:
No totes les línies s’aturen a les tres parades existents al municipi. A la parada
localitzada al nucli de Montagut, hi ha poques línies que hi facin aturada.
La parada més pròxima amb una freqüència més elevada és la de Montagut Cruïlles
a l’inici de la carretera GIP-5233. Aquesta parada es troba força allunyada del nucli
de Montagut i de la Cometa, les quals són les entitats de població amb més
habitants, i la seva accessibilitat actualment només es pot realitzar en vehicle privat
degut que no hi ha una manera segura per accedir-hi a peu o en bicicleta. Per tant,
per accedir a aquesta parada estan forçats a utilitzar el vehicle privat. Però cal dir,
que aquesta parada disposa d’un aparcament pels vehicles.
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Imatge 57. Fotografies dels aparcament de la parada de bus Montagut (inici carretera GI-P-5233).

El Decret 344/2006 marca que la distància màxima d’accés a les parades de transport
públic, mesurada sobre la xarxa de vianants, sigui inferior a 750 metres. Així, amb les
parades d’autobusos existent al municipi, es dóna cobertura als diferents nuclis de població
del terme menys a Oix que no disposa de parada.
Imatge 58. Plànol de la cobertura de les parades d’autobusos (radi de cobertura 750 m)

5.3.2. PROPOSTES
El desenvolupament del POUM ha de garantir la cobertura de les noves necessitats de
desplaçaments en transport col·lectiu.
Les parades existents en el veïnat del Fluvià, la Cometa i al nucli de Montagut són suficients
per garantir l’accessibilitat del transport col·lectiu en aquestes entitats poblacionals. L’únic
inconvenient és que la parada dins del nucli de Montagut té molt poques expedicions. Per
tant, la població de Montagut es veu forçada a desplaçar-se en vehicle privat fins a la parada
ubicada a l’inici de la carretera GIP-5233 (Montagut Cruïlla) ubicada a 1,5 quilòmetres del
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nucli de Montagut, la qual té un nombre elevat d’expedicions el dia. Aquesta parada disposa
d’un aparcament suficient ampli per l’estacionament del vehicle privat.
Montagut:
Per garantir la cobertura de les noves necessitats en el nucli de Montagut es proposa una
millora en la cobertura territorial de l’oferta de transport col·lectiu interurbà per mitjà de
l’ampliació de la línia 1 fins a aquesta parada a les hores punta. Això faria augmentar
notablement el nombre d’expedicions diàries i per tant, es fomentarà la utilització del
transport col·lectiu. Aquesta actuació no suposa la creació de cap nova línia, sinó que
només suposaria una ampliació de la línia 1 de l’empresa TEISA d’uns 4 km.
Aquesta ampliació anirà des de la parada de Montagut Cruïlla (rotonda connexió A26 i N260) fins el nucli de Montagut on tindrà aturada a la parada existent i tornarà cap a la parada
de Montagut Cruïlla per enllaçar amb l’actual recorregut circulant pel vial A proposat pel
POUM.
La Cometa:
Aquesta urbanització es troba a menys de 750 m de la parada de bus Montagut Cruïlla però
el seu accés a peu o en bicicleta no és segur degut que s’ha d’accedir per la carretera.
Aquest accés quedaria resolt amb la proposta d’ampliació que proposa el present estudi,
que consisteix en ampliar el carril bici-vianants existent (el que connecta Montagut i la
Cometa) fins enllaçar amb la parada de bus Montagut Cruïlla.
Per tal de garantir l’accessibilitat al transport públic a les tres parades existents cal garantir
la connexió d’aquest amb les xarxes d’itineraris per a vianants i per a bicicletes. D’aquesta
forma, es proposa millorar l’accessibilitat a l’entorn de les parades d’autobús interurbà
existents al municipi. Per poder-ho aconseguir cal:
 Que en tots els punts de parada del transport col·lectiu es garanteixin els criteris
del Codi d’Accessibilitat.
 Que la xarxa de desplaçaments principals per a vianants i bicicletes connecti amb
totes les parades.
 Incrementar la superfície destinada a vianants a les proximitats dels punts de
parada i adequar-les tot col·locant-hi bancs, i aparcaments de bicicletes.
5.3.3. FINANÇAMENT DE LA PROPOSTA DE TRANSPORT COL·LECTIU
Al present apartat es realitza una proposta de finançament del cost general de la proposta
de millora de la xarxa d’itineraris pel transport col·lectiu al nucli de Montagut. Aquesta millora
consistirà en la ampliació de la línia 4 fins a la parada de bus ubicada el nucli de Montagut i
tornar a l’origen.
El cost total d’aquesta proposta de millora sortirà del càlcul general del dèficit anual del
transport públic en superfície
Per calcular el dèficit anual del transport públic de superfície s’ha fet d’acord amb la fórmula
proposada per l’annex 4 del Decret 344/2006. La fórmula és la següent:
D=365 * r * p * 0,7
D= dèficit d’explotació del transport públic de superfície.
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r= increment dels km totals de recorregut diàriament establint 6 circulacions mínimes a cada parada
p= preu unitari del km recorregut.
Aquest preu unitari s’ha extret de la darrera publicació del Departament de Política Territorial i Obres
públiques de la Generalitat de Catalunya, amb l’aplicació de l’IPC corresponent fins a l’any en curs.

El preu unitari del Km recorregut per al cas dels transports interurbans és de 1,98€ (preu
fixat per la a l’annex IV del Decret de Regulació dels Estudis d’Avaluació de la Mobilitat
Generada) més l’aplicació de l’increment corresponent de l’IPC. Aquest increment de l’IPC
(2004 a 2012) és de 25,8% i per tant, el preu unitari del km recorregut és de 2,49 €.
El resultat anual total seria:
D= 365 * (4*6)* 2,49 * 0,7
D= 15.268,68 €
El total del càlcul del dèficit del transport ens dóna una xifra de 15.268,68 € a l’any, pel que
en 10 anys, el cost associat pot arribar als 152.686 €.

5.4. XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A VEHICLES
5.4.1. SITUACIÓ ACTUAL
Els EAMG han d’establir una xarxa d’itineraris per a vehicles, que asseguri la connectivitat
amb els indrets on es generin el major nombre de desplaçaments i com a mínim els
següents:
a) Estacions de ferrocarril i d'autobusos interurbans i altres nodes de transport col·lectiu.
b) Equipaments comunitaris com equipaments sanitaris, educatius, culturals i administratius.

Un dels principis bàsics de la mobilitat sostenible i segura és la necessitat de recuperar la
multifuncionalitat del carrer, i per fer-ho cal tornar a deixar espais pel ciutadà-vianant i pel
ciutadà-ciclista.
La millor manera d’estructurar aquesta recuperació de la multifuncionalitat és jerarquitzat els
carrers i prendre posteriorment mesures per establir prioritats d’actuació en funció de la
jerarquització.
Diferenciarem entre:
Xarxa viària principal: Xarxa viària principal que integra les vies principals, autopistes, autovies i
rondes. Dins la trama urbana aquestes vies la seva velocitat és de 50 km/h. Aquesta classificació
correspon a la xarxa territorial bàsica (X1) descrita a l’article 44 de la normativa del POUM.
Xarxa bàsica o secundària: Són les vies col·lectores i de servei amb funció d’accessibilitat als pols
d’atracció de viatges del municipi. Aquesta classificació correspon a la xarxa bàsica local (X2) i la part
de la xarxa complementària (X3) que circula dins el sòl urbà, descrita a l’article 44 de la normativa del
POUM.
-

Vies col·lectores: formen la part estructurant de la xarxa secundària, recullen els fluxos
interns i asseguren la connexió amb la xarxa bàsica. Correspon a la xarxa bàsica local (X2)
descrita a la normativa del POUM.

-

Vies de servei: donen accés a les activitats residencials, industrials, comercials o de servei.
Són les vies capil·lars de la xarxa secundària. Correspon a la part de la xarxa complementària
(X3) descrita a la normativa del POUM que circula dins del sòl urbà.
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Camins rurals: Està formada camins estructurants i no principals en sòl no urbanitzable. Correspon a
una part de la xarxa complementària (X3) descrita a la normativa del POUM.

En l’apartat 2.1.1 es detalla la infraestructura viària del municipi, i en la cartografia del POUM
s’ha detallat la xarxa viària primària i secundària.
La xarxa viària del municipi de Montagut i Oix ve predominada per la influència de l’autovia
A-26, autovia que connecta Olot amb Besalú, i la carretera N-260a. La resta de la xarxa
viària principal que dóna accés el diferents nuclis i veïnats són la GIP-5233 (uneix A-26 amb
el nucli de Montagut), GIV-5221 (uneix en nucli urbà d’Oix amb Castellfollit de la Roca), GIV5232 (uneix el nucli de Montagut amb el nucli de Tortellà) i GIV-5231 (uneix el nucli de
Montagut en Sadernes).
La xarxa viària secundària garanteix la connectivitat amb els indrets de major generació de
viatges, i està ben connectada amb aquestes vies.
Als plànols 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4 es mostra la jerarquització de la xarxa viària del municipi de
Montagut i Oix.
5.4.2. APARCAMENT DE VEHICLES DE MOTOR
Pel que fa a l’aparcament de vehicles fora de la via pública, el Decret 344/2006 exigeix les
següents ràtios mínimes d’aparcament a fora de la via pública:
Habitatges

Per turismes cal:
El valor màxim entre 1 plaça/habitatge o 1 plaça/100m2 de sostre o fracció
(dimensió mínima de la plaça ha de ser de 4,75*2,40m)
Per motocicletes cal:
El valor màxim entre 0,5 places/habitatge o 1plaça/200m2 de sostre o fracció
(la dimensió mínima de la plaça ha de ser de 2,20*1,00 m.)

A continuació s’exposen el nombre de places d’aparcament segons l’annex 2 del Decret
344/2006, basat en metres quadrats de sostre per d’habitatges:
Taula 25. Reserva d’aparcaments cotxe i motocicleta fora de la via pública.

Sector

Nucli

sostre
residencial

Hab.
nous

Places aparcament
MOTOS

Places aparcament
TURISME

0,5 plaça/
habitatge

1
plaça/200m2
sostre

1 plaça/
habitatg
e

1
plaça/100m2
sostre

15

31

30

61

10

16

20

31

10

12

20

24

8

12

15

Sòl urbanitzable delimitat (SUD)
SUD-1

Montagut

6.117
3.110

30

SUD-2

Montagut

20

SUD-3

Montagut
2.446
20
Plans de Millora Urbana (PMU)

PMU-1

Oix

1.530

12

6

PMU-2

Oix

1.312

10

5

7

10

13

46

73

92

145

TOTAL

14.515

92
Font: Dades POUM
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Imatge 59.Gràfic dels aparcaments per vehicles de motor als sectors definits pel POUM
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Pel que fa a la zona industrial (SUD4), la normativa del POUM estableix a la seva secció 6
article 166 una dotació mínima d’aparcament per cada 100 m 2 construïts. En aquest moment
no es disposa dels m2 construïts i per tant, aquesta reserva mínima de places d’aparcament
s’han calculat els m2 de sostre. Amb aquesta premissa, la reserva mínima d’aparcaments en
el SUD4 serà de 84 places d’aparcament.
Les bosses d’aparcament de cotxes situades en les zones de major generació de viatges,
semblen suficients per la demanda actual. Actualment l’aparcament no representa un
problema en quan a espai al municipi, i en la majoria de casos els habitatges
compten amb garatge propi i l’aparcament al carrer és suficient. Però sí que hi ha
una certa problemàtica en l’aparcament indegut a la via pública, ja que els vials són
estrets i a més són zones de convivència amb bicicletes i vianants amb vehicles.
En qualsevol cas, la tendència a potenciar ha d’ésser la d’incentivar l’ús de sistemes de
transport no motoritzats, a peu o bicicleta. En aquest últim cas és necessari habilitar
aparcaments bici a les principals zones d’equipaments com zones esportives, casal, etc.,
com s’ha comentat anteriorment.
5.4.2. PROPOSTES
Els plànols 7.1, 7.2, 7.3 i 7.4 de l’annex es defineix quina ha de ser la xarxa d’itineraris
principals per a vehicles del municipi de Montagut i Oix. En referència a aquesta xarxa cal
destacar les actuacions següents:
 La vialitat dels SUDs permetrà completar la trama urbana a l’accés de ponent del
nucli de Montagut i entre el camp de Fútbol municipal i el sol urbà actual i la fàbrica
de torçats.
 Els SUDs (1, 2 i 3) incorpora la continuació del carril per a bicicletes provinent de la
Cometa.
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Imatge 60. Plànol de la proposta de la xarxa principal de vehicles al nucli de Montagut

 La resta de nuclis del municipi, es connecten per les carreteres principals del
municipi: GIP5233 enllaça Montagut i La Cometa; N-260a enllaça La Cometa i el
Veïnat de Fluvià; per la N-260a i GIV5221 s’enllaça el Veïnat de Fluvià i Oix.
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Imatge 61.Plànol xarxa viària principal i els nuclis de població de Montagut i Oix

Font: Elaboració pròpia

La xarxa d’itineraris principals de vehicles circularà per les vies principals (externa i interna) i
per la xarxa secundaria.
En la resta de vials no inclosos com a xarxa viària principal o de segon ordre,
progressivament cal aplicar mesures per tal de pacificar i regular més el trànsit
motoritzat, i donar més importància a la mobilitat “tova”, és a dir la mobilitat no
motoritzada. Tot i que l’aplicació concreta d’aquestes mesures les ha de definir els estudis
d’avaluació de la mobilitat generada del planejament derivat o fins i tot la realització d’un
estudi o pla de mobilitat urbana, a continuació s’enumeren alguns criteris que de forma
genèrica es podrien incorporar:
 Establir una major jerarquització de la xarxa viària. En aquest sentit, els criteris
que cal aplicar en les cruïlles d’aquesta vialitat veïnal, no ha de ser la fluïdesa del
trànsit sinó, la seva pacificació i donar prioritat en els creuaments a vianants i
ciclistes.
 Major regulació dels sentits de circulació en aquesta xarxa, limitant molt més els
girs en les cruïlles, prioritzant (sempre que sigui possible) que els vials siguin d’un
sol sentit.
 Implantar mesures o dissenys que facilitin la reducció de la velocitat del trànsit
rodat.
 En determinats vials, es pot implantar els vials de calçada única, en el qual
vianants, bicicletes i transport motoritzat circulen a la mateixa plataforma. A més,
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aquesta actuació caldria fer-la a tots els vials amb una amplada de secció igual o
inferior a 7 m (així com restringir la circulació a un sol sentit i evitar l’aparcament
de vehicles).
Pel que fa a l’aparcament, tenint en compte els ratis del Decret 344/2006, el
desenvolupament del POUM del municipi de Montagut i Oix ha de contemplar una reserva
mínim de 145 places d’aparcament per a vehicles i 73 per a motocicletes. Aquestes
reserves s’han de tenir en compte en el disseny del planejament derivat on caldrà
definir amb major precisió el nombre de places necessàries en cada cas.
D’altra banda, tot i que el Decret 344/2006 no regula la reserva de places en la resta d’usos
fora del residencial i les noves estacions de transport públic, també és recomanable
prioritzar les necessitats d’aparcament en altres usos de la via pública, especialment en les
zones industrials (SUD 4) i d’equipaments.
Pel que fa a l’aparcament de la via pública, com ja s’ha comentat abans, caldrà fomentar un
disseny urbanístic que eviti l’aparcament indegut de vehicles en l’espai per a vianants
en els vials estrets de la zona urbana del municipi. Aquesta actuació es pot analitzar en
detall en un possible futur estudi o pla de mobilitat urbana.

5.5. DISTRIBUCIÓ DE MERCADERIES
5.5.1. SITUACIÓ ACTUAL
En l’elaboració dels EAMG s’ha de tenir en compte el que marca el Decret 344/2006, a fi de
reduir el nombre d’operacions de càrrega i descàrrega, que els locals comercials han de
destinar per a magatzem un mínim d’un 10% del sostre, a l'interior de l’edifici o a terrenys
edificables del mateix solar, llevat que es tracti d’activitats comercials que per les seves
característiques especials, justifiquin adequadament la manca de necessitat de magatzem
per als seus productes.
En el cas d’EAMG 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 / 1.000m2 de superfície de venda o 1 plaça / 8 establiments.
b) Ús d'oficines: 1 plaça / 2.000m2 de sostre.

En el nou POUM es preveu el desenvolupament d’una zona industrial (SUD4) però no es té
coneixement si serà necessari una reserva de places a la xarxa viària per a càrrega i
descàrrega de mercaderies; dependrà en gran part de la tipologia d’aquestes activitats.
5.5.2. PROPOSTES
Caldrà que l’estudi d’avaluació de la mobilitat del planejament derivat del sector SUD4
concreti aquests aspectes. I també es tingui en compte en tots els sectors de
desenvolupament definits al POUM si es preveu un ús comercial i/o industrial.
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6. PROPOSTA DE FINANÇAMENT
El Decret 344/2006 estableix l’obligació dels promotors de costejar totes les mesures de
millora de la mobilitat dins dels sectors a desenvolupar així com les infraestructures de
connexió amb les principals xarxes de vianants, de bicicletes, de circulació de vehicles i de
transport públic.
Els futurs estudis d’avaluació de la mobilitat generada del planejament derivat caldrà que
detallin les actuacions concretes, segons l’indicat en el present estudi, pels sectors de
desenvolupament que defineix el POUM del municipi de Montagut i Oix, i realitzin una
proposta detallada del finançament per cadascuna de les actuacions que finalment es
detallin i contemplin com a viables en cada sector.
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7. ANNEX
7.1. LEGISLACIÓ
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme
Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat
Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la
mobilitat generada.

7.2. BIBLIOGRAFIA
Guia bàsica per a l’elaboració de plans de mobilitat urbana. Generalitat de Catalunya,
Departament de Política Territorial i Obres Públiques – 2006.
Pàgines web:
- Portal de mobilitat de la Generalitat de Catalunya
- Portal del Departament de Territori i Sostenibilitat
-Web Ajuntament de Montagut i Oix
- Observatori de la mobilitat
-IDESCAT (Institut d’Estadística de Catalunya)
- Hipermapa de Catalunya
- Institut Cartogràfic de Catalunya
- Pàgina web de la RENFE
- Pàgina web de TEISA
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7.3. CARTOGRAFIA
1.- Plànol de situació (E 1:55.000)
2.- Jerarquització de la xarxa viària actual
2.1.- Nucli d’Oix (E 1:2.500)
2.2.- Veïnat de Fluvià (E 1:3.500)
2.3.- Urbanització de la Cometa (E 1:5.000)
2.4.- Nucli de Montagut (E 1:5.000)
3.- Plànol de determinació de mobilitat generada
3.1.- Nucli d’Oix (E 1:2.500)
3.2.- Nucli de Montagut (E 1:2.500)
4.- Plànol d’itineraris principals per a vianants i bicicletes
4.1.- Nucli d’Oix (E 1:2.500)
4.2.- Veïnat de Fluvià (E 1:3.500)
4.3.- Urbanització de la Cometa (E 1:5.000)
4.4.- Nucli de Montagut (E 1:5.000)
5.- Plànol d’itineraris principals per a vianants i bicicletes
5.1.- Nucli d’Oix (E 1:2.500)
5.2.- Veïnat de Fluvià (E 1:3.500)
5.3.- Urbanització de la Cometa (E 1:5.000)
5.4.- Nucli de Montagut (E 1:5.000)
6.- Plànol d’itineraris per a transport públic
6.1.- Veïnat de Fluvià (E 1:3.500)
6.2.- Urbanització de la Cometa (E 1:5.000)
6.3.- Nucli de Montagut (E 1:5.000)
7. Plànols d’itineraris principals per a vehicles
7.1.- Nucli d’Oix (E 1:2.500)
7.2.- Veïnat de Fluvià (E 1:3.500)
7.3.- Urbanització de la Cometa (E 1:5.000)
7.4.- Nucli de Montagut (E 1:5.000)
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