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1. DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

1.1. Classificació de la xarxa viària i utilització  

 

En el plànol nº 1, que presentem a continuació, es mostra gràficament la utilització de la 

xarxa viària considerada. Aquesta xarxa s’ha classificat d’acord amb les característiques 

morfològiques, de funcionalitat i d’hàbits d’utilització en: 

• Accessos i vies interurbanes 

• Vies de passar 

• Vies d’estar 

 

A/ Accessos i vies interurbanes 

Són les que connecten el municipi amb els polígons externs al nucli urbà o bé amb la resta 

de municipis:  

 

♦ C-1413, Ctra. de Vic a Sant Feliu de Codines. Constitueix la via d’entrada des de Vic / 

Hostalets de Balenyà o des de Sant Feliu de Codines passant al llarg de la població direcció 

nord-sud. Al llarg de la C-1413 només està urbanitzada la banda est, en un primer tram des 

del nord hi ha habitatges unifamiliars, en el tram central habitatges plurifamiliars i de nou al 

tram sud hi ha habitatges unifamiliars, a la banda oest, tan sols hi trobem l’Institut Pere 

Barnils i l’escola Ildefons Cerdà, i al sud alguna fàbrica a més del camí per anar als carrers 

Sant Ferran i Pla de l’Alzina. Aquesta via presenta una intensitat decreixent de nord a sud, a 

l’entrada des de Vic hi ha un trànsit de 7.800 veh/dia, ambdós sentits, mentre que a l’altre 

extrem la intensitat no arriba als 1.500 veh/dia en ambdós sentits.  
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B/ Vies de passar (Urbanes) 

Són les vies que connecten les diferents zones que constitueixen l’àmbit d’estudi.  

�  Eixos Nord-Sud 

♦ C. Jesús – c. Nou – c. Socós – c. St. Joan – Av. Rodolf Batlle. Constitueix un dels 

principals itineraris de sortida del centre urbà, cap el Nord, així com també una entrada des 

de la C-1413. Actualment és un dels únics eixos que permeten creuar Centelles de Sud a 

Nord, a part de la Ctra. de Sant Feliu C-1413. Al tram de l’Av. de Rodolf Batlle, que en 

aquest cas és de doble sentit, es registra un trànsit d’uns 320 veh/dia d’entrada i 600 

veh/dia de sortida. En canvi a l’extrem oposat, és a dir al nord d’aquest eix, al tram del 

carrer Jesús, on és de sentit únic nord, la intensitat de trànsit és de 970 veh/dia. 

 

♦ C. dels Hostalets – c. Unió Europea – c. Jesús. Aquest eix és similar a l’anterior tot i que 

en aquest cas és a l’altra banda de la via del tren i l’eix té sortida al nord pel c. Jesús. Les 

intensitats de trànsit al c. dels Hostalets és de gairebé uns 5.000 veh/dia en ambdós sentits. 

 

� Eixos Est-Oest 

♦ Av. Ildefons Cerdà – c. de l’Estació - c. Marquès de Peñaplata – c Josep Anselm 

Clavé – Passeig - Av. de les Escoles – c. Dr. Fortià i Solà. Aquest és el principal eix 

est – oest, el tram de l’Av. Ildefons Cerdà és de doble sentit, i entre ambdós sentits 

registra un volum de trànsit d’aproximadament 8.000 vh/dia. Quan creua la via del tren si 

segueix per la Ronda de les Tàpies va a parar a l’aparcament dels Horts del Cal Comte, 

però si segueix pel c. de l’Estació i per Marquès de Peñaplata i Anselm Clavé, de sentit 

únic est – oest, registra una intensitat de trànsit de més de 3.900 vh/dia. Finalment 

seguint pel tram de doble sentit del Passeig, s’arriba a la C-1413, o bé per l’Av. de les 

Escoles o bé pel c. del Dr. Fortià i Solà, que aquest al seu torn presenta un trànsit de 557 

vh/dia de sortida i 1.380 vh/ dia d’entrada. 
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♦ Av. Ildefons Cerdà – c. Castell del Fitó – c. Sant Josep – c. Socós – c. Torras i 

Bages – c. Dr. Fortià i Solà.  Aquest és el principal eix oest – est, alguns dels seus 

trams són els mateixos que l’eix anterior. El tram de Dr. Fortià i Solà, registra 1.380 vh/dia 

d’entrada a Centelles, aquest itinerari segueix pel carrer de Torras i Bages, fins arribar al 

Passeig, on seguirà en el tram de c. Socós, direcció nord – sud, fins arribar a c. de Sant 

Josep, on es registra una intensitat de trànsit d’aproximadament 1.200 vh/dia, aquest 

itinerari segueix pel carrer de Castell del Fitó fins arribar a la Ronda dels Esports amb un 

volum de trànsit d’ambdós sentits d’uns 7.300 vh/dia, fins arribar de nou a l’Av. d’Ildefons 

Cerdà, que registra un volum de trànsit de sortida d’entre 3.400 vh/dia i 3.900 vh/dia. 

 

Així, malgrat que aquestes vies permeten travessar el nucli urbà, en termes generals, al nucli 

de Centelles, és a dir, entre la via de la Renfe i la carretera C-1413, no es registren 

intensitats massa elevades, a excepció del c. Marquès de Peñaplata, Aquest aspecte pot 

permetre aplicar mesures pacificadores de trànsit així com una distribució de l’espai viari 

més equilibrada. 

 

C/ Vies d’estar 

La resta de vies no incloses en cap categoria anterior són les que s’anomenen vies d’estar, es 

caracteritzen per concentrar un trànsit de vehicles reduït i funcionar, bàsicament, per a donar 

servei als residents de la zona (vies de destinació).  

 

Al plànol núm. 2 es detalla la intensitat de trànsit de les vies. 
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1.2. Característiques de la mobilitat 

A/ Evolució diària (dia tipus feiner) 

 

A les entrades a la ciutat, les hores punta es registren a la tarda, a partir de les 19 hores. A 

l’Av. d’Ildefons Cerdà es produeix a les 19h i a la carretera C-1413, el màxim volum de 

trànsit es registra de 20 a 21h del vespre, en el primer cas aquesta hora registra un 9,7% del 

trànsit total, molt similar al que es registra a la C-1413, que és un 9,4% respecte el volum de 

trànsit de tot el dia. Pel que fa a les vies interiors, al carrer Marquès de Peñaplata l’hora 

punta es produeix entre les 19h i les 20h del vespre, i aquest interval horari concentra un 

9,6% del total de trànsit. El c. Dr. Fortià i Solà registra l’hora punta entre les 19h i les 20h, 

amb un 8,6% del trànsit total i finalment el c. de Sant Josep que l’hora punta és també entre 

les 19h i les 20h amb un 13,1% sobre el volum de trànsit total.  

 

En sentit sortida, les hores punta es registren al migdia a l’Av. d’Ildefons Cerdà, 

concretament entre les 14h i 15h, amb un 8,2% del trànsit total. Pel què fa a les vies 

interiors, trobem que el c. del Dr. Fortià i Solà, l’hora punta de sortida es registra també al 

migdia, entre les 14h i 15h, amb un 11,7% del total de trànsit i finalment el c. Jesús l’hora 

punta coincideix amb les hores punta d’entrada, entre les 19h i les 20h, amb un 9,7% del 

trànsit. 

Av. d’Ildefons Cerdà 

El trànsit per aquesta via presenta tres puntes clares al llarg del dia, aquestes són entre les 

8h i les 9h del matí, entre les 13h i les 15h del migdia i entre les 18h i les 21h de la tarda. 

Aquest comportament es repeteix en els dos sentits, coincidint amb els horaris laborals. 

C. Dr. Fortià i Solà 

Aquesta via tant en un sentit com en un altre presenta diverses puntes de trànsit importants, 

matí, migdia, tarda i vespre coincidint amb l’horari laboral i amb les entrades a les escoles 

(8h matí, 13h migdia, 15h tarda, 20h vespre)  
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c. Marquès de Peñaplata 

En aquest cas es produeixen tres puntes molt marcades, matí, migdia i vespre, igual que en 

el cas anterior coincideixen amb l’horari laboral, si bé a última hora de la tarda aquesta punta 

és manté dues hores, entre les 19h i les 21h.  

C. Jesús 

Existeixen diverses puntes acusades a les 8h, 13h, 15h, 19h i 20h, que es registren al matí, 

migdia i vespre. 

C. Sant Josep 

En aquest cas hi ha dues puntes molt clares, aquestes es produeixen al llarg del migdia, 

entre les 13h i les 14h i entre les 19h i les 20h, amb un període vall molt acusat a la tarda. 

VARIACIONS DIÀRIES (Dimecres 18 d’Octubre de 2006) 

PUNT VIAL Sentit
I.M.D DIA 

DIA FEINER
TIPUS

HORA 
PUNTA

% HORA
PUNTA DIA

FEINER 
TIPUS

% 16
HORES

% 8 HORES

1 C. Marquès de Peñaplata Entrada 3.926 19 a 20 9,6% 95,3% 50,1%
Entrada 4.618 19 a 20 9,7% 95,3% 53,3%
Sortida 3.778 14 a 15 8,2% 95,2% 53,3%
Entrada 1.380 19 a 20 8,6% 95,2% 53,8%
Sortida 557 14 a 15 11,7% 92,6% 39,0%

4 C. Jesús Sortida 968 19 a 20 9,7% 92,9% 45,7%
5 C. Sant Josep Sortida 1.199 19 a 20 13,1% 95,2% 56,4%

Entrada 3.469 19 a 20 9,5%
Sortida 3.732 20 a 21 9,5%

TOTAL 23.627 9,9% 94,5% 50,2%

C. del Dr. Fortià i Solà3

6 C-1413

2 Av. Ildefons Cerdà

 

Un altre aspecte a destacar és que a la majoria de punts s’observa un  percentatge d’hora 

punta quelcom elevat, a l’entorn del 10%. Cal indicar que al c. Sant Josep és superior al 

13%. 

 

B/ Tipus de vehicle 

S’observa un percentatge elevat de vehicles pesants, del 10% a Ildefons Cerdà, pel què fa a 

la resta de vies aquest valor és de com a màxim el 4%.  
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D’altra banda, en relació al motiu treball, el percentatge de furgonetes detectat és molt 

elevat, entre el 9% i el 22%, amb un 16% de mitjana de totes les vies. 

 

Finalment, el percentatge de motocicletes que circulen per les vies analitzades és de mitjana 

d’un 1%. En qualsevol cas, es tracten de percentatges molt baixos. 

 

DISTRIBUCIÓ PER TIPUS DE VEHICLE 

PUNT VIAL
% 

Turismes
%

Motocicletes
% 

Furgones
%

Pesants

1 C. Marquès de Peñaplata 86% 1% 11% 2%

4 C. Jesús 82% 1% 16% 1%

5 C. Sant Josep 79% 1% 18% 2%

TOTAL 79% 1% 16% 4%

9% 4%

22% 10%

73% 1% 22% 4%

6 C-1413

67% 1%

87% 0%

2 Av. Ildefons Cerdà

3 C. del Dr. Fortià i Solà

 

 

C/ Velocitats 

Cal destacar que la velocitat mitjana que presenten les vies analitzades està força per sota 

dels 50 km/h, en general es troba entre els 24 km/h i els 36 km/h, ara bé si que cal destacar 

que el 95% de vehicles que circulen per la C-1413, que malgrat que efectivament és una 

carretera, aquesta en el tram urbà els conductors superen els 50 km/h. 

DISTRIBUCIÓ PER VELOCITATS 

PUNT VIAL
VEL.

MITJANA
Km/h

< 30 km/h 30-50 km/h 50-80 km/h > 80 km/h > 50 km/h

1 C. Marquès de Peñaplata 25 75% 25% 0% 0% 0%

4 C. Jesús 35 24% 72% 4% 0% 4%

5 C. Sant Josep 24 71% 28% 1% 0% 1%

TOTAL 30 40% 43% 14% 4% 18%

24% 95%

0% 4%

0% 2%

5% 71%

3 C. del Dr. Fortià i Solà

6 C-1413 0%

30 35%

63% 4%

63% 2%

2 Av. Ildefons Cerdà 36 33%

 



 

 Pla de Mobilitat Urbana a Centelles 10 

   

1.3. Relacions de mobilitat 

A partir de les dades recollides podem conèixer els orígens i destinacions dels viatges i, en 

conseqüència, avaluar el trànsit de pas i l’intern, així com les relacions de mobilitat amb els 

municipis veïns. 

Dins l’àmbit d’estudi es produeixen diàriament 19.168 desplaçaments en vehicle privat, 

17.904 si s’exclouen els de pas. Analitzant la gràfica que mostra la relació entre nombre 

d’habitants i viatges en vehicle privat, obtinguda amb les dades d’estudis realitzats, 

s’observa que Centelles es situa lleugerament per sota de la tendència d’altres ciutats 

analitzades: 2,64 desplaçaments per habitant (sense els de pas).  Els alts nivells 

d’autocontenció i autosuficiència fa que la necessitat d’utilitzar el vehicle privat sigui més 

baixa. 

RELACIÓ ENTRE POBLACIÓ I % DE VIATGES 
EN VEHICLE PRIVAT
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DISTRIBUCIÓ DELS DESPLAÇAMENTS 

interns/ 
externs 

76%

interns 
17%

De pas
7%

19.168 desplaçaments/dia
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Dels 19.168 desplaçaments, el 76% corresponen a viatges interns/externs, mentre que un 

7% de desplaçaments són de pas, percentatge molt similar a altres ciutats analitzades. 

 

� Desplaçaments interns: 

Aquests viatges representen un 17% dels desplaçaments totals del municipi, (3.276 

desplaçaments/dia), un 18% si només considerem els viatges generats al municipi. Tal i 

com s’observa a la gràfica aquest valor està lleugerament per sota de la tendència de 

municipis amb una població similar. 

RELACIÓ ENTRE POBLACIÓ I VIATGES INTERNS 
EN VEHICLE PRIVAT

(sobre el total de generats en el municipi)
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El 44% dels desplaçaments tenen una longitud inferior a 1 km, essent la distància mitjana de 

5,8 km. 

En aquest sentit, cal indicar que la majoria dels viatges interns es realitzen dins del nucli 

urbà (65%), és a dir, que la distància màxima entre aquests desplaçaments és de 1,2 km i, 

per tant, es podria fer en un màxim de 15 minuts caminant. No obstant, cal assenyalar que 

l'orografia del terreny no ajuda a realitzar alguns recorreguts a peu entre algunes de les 

zones internes, per exemple a banda i banda de la via del tren. 



 

 Pla de Mobilitat Urbana a Centelles 12 

 

DISTRIBUCIÓ DELS DESPLAÇAMENTS INTERNS

Centre-centre
65%

Centre-Polígons
34%

Polígons-polígons
1%

3.276 desplaçaments/dia Centre: zones 1 a 10, excepte 9
Polígons: zones 9 i 11

 

 

� Desplaçaments interns-externs: 

S’observa un major volum de trànsit a l’entrada Nord (C-17 direcció Vic), amb un total del 

79% dels viatges. D’altra banda, el total de desplaçaments realitzats per la C-17 en direcció 

sud és del 18% i en direcció a Sant Feliu de Codines per la C-1413 és del 3%. 

 

En quant a les zones internes, les principals relacions tenen lloc amb les zones del centre (1 

a 10), que suposen el 92% del total de viatges interns-externs.  

 

DISTRIBUCIÓ DELS 
DESPLAÇAMENTS DE PAS

C-17 Sud - C-1413 
Sant Feliu de 

Codines
3%

C-17 Nord - C-
1413
79%

C-17 Sud - C-17 
Nord
18%
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� Desplaçaments externs (de pas): 

 

DISTRIBUCIÓ DELS 
DESPLAÇAMENTS DE PAS

C-17 Nord - C-
1413
34%

C-1413 - C-17 
Nord
34%

C-17 Sud - C-
1413 Sant Feliu 

de Codines
1%

C-17 Nord - C-17 
Sud
15%

C-1413 - C-17 Sud
1%

C-17 Sud - C-17 
Nord
15%

 

 

S’observa com bona part del trànsit de pas es realitza per la C-1413, amb un 68% del total. 

També és important la relació de pas entre la C-17 Nord i la C-17 Sud 30% de trànsit de pas. 
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1.4 Característiques de la demanda 

A/ Tots els viatges 

Tal i com s’observa a la gràfica que es presenta a continuació, el principal motiu de 

desplaçament és el del treball, concretament amb un 52% dels desplaçaments, seguit per 

les gestions personals amb un 13%. 

El percentatge per motiu compres, en comparació a altres municipis analitzats per la nostra 

empresa,  és relativament elevat, concretament el 12%. 

*Sense considerar el motiu domicili

MOTIU DEL VIATGE* 

Altres
4%

Gestions de 
treball

8%

Oci
6%

Treball
52%

Gestions 
personals

13%

C/D
0%

Compres
12%

Escola
5%

 

El fet de que el major percentatge de desplaçaments sigui a causa del treball fa que la 

freqüència del viatge sigui diària en un 43% dels casos. 

FREQÜÈNCIA DEL DESPLAÇAMENT 

Eventual
32%

1 cop per 
setmana

11%

Diària
43%

Cap de 
setmana

1% 2-3 cops per 
setmana

13%
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L’ocupació del vehicle és baixa (1,34 persones/vehicle). La mitjana de diferents ciutats 

analitzades es situa en 1,5 persones/vehicles. Només en un 5% dels casos hi ha més de 

dues persones ocupant el vehicle. 

OCUPACIÓ DEL VEHICLE 

3 persones
4%

1 persona
72%

> 3 persones
1%

2 persones
23%

Mitjana: 1,34 ocupants/vehicle

 

B/ Viatges amb destinació al Centre 

El perfil de l’usuari correspon majoritàriament a una persona de mitjana edat i activa.  Cal 

subratllar que el percentatge d’homes és superior al 50% 

PERFIL DE L´USUARI

75%

25%

30%

55%

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Ocupats

No actius

< 35 anys

Home

%
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Entre els usuaris que es desplacen en vehicle privat, els aspectes millor valorats són 

l’amplitud de les voreres i la fluïdesa del trànsit. Val a dir que són pocs els aspectes que 

suspenen la valoració dels usuaris del vehicle privat que van al centre de Centelles, 

concretament valoren negativament les places lliures d’aparcament (3,9), la disciplina 

d’estacionament (4,6) i el compliment del codi (4,9).  

VALORACIÓ PROBLEMES DE MOBILITAT

6,8

6,4

5,8

5,0

4,9

3,9

4,6

6,6

6,2

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Amplitud voreres

Accessibilitat voreres

Oferta passos de vianants

Soroll

Compliment codi

Places lliures d´aparcament

Disciplina d´estacionament

Fluïdesa trànsit

Senyalització d´orientació

 

Entre els aspectes proposats, destaquen amb un 80% i un 70% respectivament la proposta 

d’instal·lar elements reductors de la velocitat i semàfors. Pel contrari, la creació de zones de 

vianants és la proposta menys popular. Tot i això un 55% dels conductors a favor de la 

creació d’aquestes. 

PROPOSTES

70%

55%

75%

65%

60%

80%

65%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ampliació de voreres

Zones de vianants

Semàfors

Zona Blava

Més policia

Elements reductors velocitat

Més senyalització

%
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1.5. Seguretat viària 

 

L’Ajuntament de Centelles ha facilitat les dades d’accidentalitat de les vies dels anys 2004, 

2005 i principi de 2006. Les dades fan referència al total d’accidents produïts a les vies, sense 

concretar si era en tram o intersecció i sense distingir si han registrat víctimes o no. 

 

Durant l’any 2005 s’han produït 40 accidents, una quarta part dels quals han tingut lloc al 

llarg de la C-1413, o també, anomenada Passeig de Sant Feliu de Codines, concretament 

aquesta via en registra 12. Aquesta accidentalitat pot ésser deguda al fet de que és una 

carretera que transcorre per una zona urbana amb un bon nombre d’interseccions. El carrer 

Jesús i la Ronda Coromines l’any 2005 van registrar 5 i 4 accidents respectivament. Ppel 

què fa al primer aquest és de sentit únic, tot i que registra una intensitat de vehicles 

important amb una sèrie de cruïlles sense massa visibilitat. Pel què fa a la Ronda 

Coromines, la seva configuració propicia un major nivell de risc: és de doble sentit de 

circulació amb aparcament a banda i banda, i que al seu temps creua amb alguns carrers de 

doble sentit de circulació també. La resta d’accidents de l’any 2005 es reparteixen entre 

diversos carrers que com a màxim registren dos accidents.  

 

Igual que l’any 2005, a l’any 2004 hi va haver 40 accidents. Pel què fa als accidents 

ocorreguts, el Passeig de Sant Feliu (C-1413) torna a ser la via que concentra més 

accidents, concretament 10. Segueix l’Av. Ildefons Cerdà, de doble sentit de circulació, amb 

un total de 6 accidents. Es tracta d’una de les principals vies d’entrada a Centelles des de la 

C-17. Al Polígon La Gavarra s’hi varen registrar 4 accidents més i finalment el carrer Jesús 

en va registrar 3.  

 

 

Als plànols núm. 3 i 4 es mostra la sinistralitat de les vies incloses a l’àmbit d’estudi. 
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Tot i que no s’han produït accidents, existeixen altres punts, que per la seva configuració, 

també són susceptibles de que siguin conflictius des del punt de vista de la sinistralitat: 

 

- La intersecció del c. de Castell del Fitó, amb Ronda Coromines, per la poca visibilitat i 

per tractar-se de dues importants vies internes. 

 

 - Pont de la Unió Europea,  ja que presenta una secció de calçada justa per a la realització 

dels diferents moviments. 
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II- ANÀLISI DE LA MOBILITAT DE 
VIANANTS 
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1. MOBILITAT DE VIANANTS 

1.1. Oferta de vianants 

 

La millora de les condicions de la mobilitat a peu és una de les estratègies bàsiques per 

aconseguir un sistema de mobilitat sostenible. Cal indicar que a Centelles s’observa força 

utilització del vehicle privat per realitzar desplaçaments que en molts casos es podrien realitzar 

a peu, sempre i quan es garanteixin unes mínimes condicions de comoditat i seguretat per 

aquest mitjà de transport.  

 

Així, el primer objectiu consisteix en assegurar una vorera que garanteixi uns nivells de 

seguretat i comoditat acceptables. Al llibre “Calmar el tráfico”, publicat pel “Ministerio de Obras 

Públicas (1996)” s’estableix que una persona caminant necessita un mínim de 65 cm. Tot i 

això, a les voreres s’han de contemplar dos sentits de circulació, donat que existeix la 

possibilitat de que s’encreuin dues persones caminant. A més, aquestes persones sovint van 

acompanyades amb carros d'anar a comprar, cotxes de nens, paraigües, etc., elements que 

fan necessari l’augment d’espai per a circular. 
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En aquest sentit, dos vianants circulant en sentits oposats, en el moment de l'encreuament 

necessiten 1,5 metres. Aquesta amplitud de vorera útil ha de considerar-se com la mínima 

estrictament necessària, si bé un mínim de 2 m de vorera útil és més aconsellable. 

 

 

Perquè puguin encreuar-se sense dificultats dues persones amb paraigües es necessiten 1,70 

cm, per l’encreuament de dues persones en cadira de rodes 1,80 cm, el mateix que necessita 

una persona per encreuar-se amb altres dues. Si a més, a la via existeixen aparadors, s’ha de 

tenir present que una persona mirant ocupa 0,5 metres, espai que no pot ésser utilitzat pels 

vianants que circulen per ella. De la mateixa manera, també hi ha un espai de fricció 

d’aproximadament 0,5 metres amb la calçada (obertura de les portes dels vehicles estacionats) 

que pot reduir l’espai útil pel vianant. Per això, el mínim òptim de vorera útil ha de situar-se 

en 2 metres, amplitud que en vies amb poca intensitat de vianants permet la circulació amb 

certa comoditat. Per a incrementar el nivell de servei i seguretat del vianant, a més 

d’aquesta superfície s’ha de crear un espai de separació amb la calçada on s’hi posin 

arbres i mobiliari urbà, per tal de millorar, al mateix temps, la qualitat medi-ambiental de 

la ciutat.  

 

D’aquesta forma, restarien fora de la normativa voreres inferiors a 1,5 m útils i donarien un 

nivell de servei molt baix aquelles inferiors a 2 m. Per tant, tots els carrers de menys de 7 

metres entre façanes haurien de ser de prioritat per a vianants, sense distingir la vorera 

de la calçada, i a les de menys de 9 metres no s’hauria d’autoritzar l’aparcament.  
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Tal i com s’observa al plànol núm. 5 (Oferta viària), al centre de Centelles concentra un elevat 

nombre de seccions inferiors als 7 metres entre façanes, on s’inclouen vies com algun tram 

del c. Jesús, c. Hospital, Ronda Tàpies, etc.  

  

  c. Hospital     Pl. Mossèn Joan Xandri 

Val a dir, que al centre de Centelles en els darrers anys s’han reurbanitzat alguns carrers, de tal 

manera que el disseny resultant és més adequat pel pas dels vianants, ja que alguns vials han 

esdevingut de paviment únic, sobretot els de l’entorn de l’església i la Pl. Major. També cal 

destacar l’ampliació de voreres al carrer Nou, malgrat això algun tram de voreres del carrer 

Jesús, tot i que renovat presenta voreres insuficients. Tot i així en aquest mateix entorn, resten 

encara voreres d’amplada escassa o gairebé inexistent. Aquest és el cas de carrer del Vapor, 

els trams antics del carrer Hospital o el pas sota la via de ferrocarrils que connecta l’Av. Ildefons 

Cerdà amb la Pl. dels Àngels. 

  

  c. Vapor     c. Hospital 

 Al plànol núm. 6 s’observa l’amplada de les voreres. 
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1.2. Demanda de vianants 

Per a definir els itineraris bàsics a peu, dins de l’esquema de mobilitat de la ciutat, en primer 

lloc s’han determinat els principals centres d’atracció de viatges: 

 

• Eixos comercials i zones d’elevat desenvolupament terciari. Bàsicament es localitza a 

l’entorn del Passeig, la Pl. Major (serveis, bancs, petites botigues), el c. Nou, el c. Socós, i 

el c. Sant Josep. 

• Els supermercats. A més de les botigues localitzades al centre destaca el supermercat 

Maxi Dia situat al c. dels Hostalets i el supermercat Bon Preu situat al c. Sant Josep. 

• El Mercat setmanal. Durant els diumenges es localitza al Portal, Passeig i la Plaça Major. 

• Centres de salut.  Cal destacar el CAP situat a la Plaça Pla del Mestre. 

• Instal·lacions Esportives: Es localitzen bàsicament a la Ronda dels Esports. 

• Centre educatius. Es concentren a l’Av. de les Escoles (Ildefons Cerdà), Pl. Mossèn Joan 

Xandri (Sagrats Cors) i a l’Av. Pere Barnils (Ildefons Cerdà i Pere Barnils). 

• Parades del transport públic. L’estació de la RENFE es localitza a la Pl. de l’Estació. Així 

com trobem les parades d’autobús a la carretera C-1413. 

• Centres administratius: L’Ajuntament i la Policia Local, situats al centre constitueixen els 

principals centres d’atracció.  

La connexió de cadascú d’aquests centres de viatges amb els diferents barris que conformen 

la població permet la definició dels itineraris pels mitjans peu/bicicleta. Respecte a aquesta 

xarxa cal observar algunes deficiències. Així, al c. Sant Josep les voreres tenen una amplada 

insuficient per l’activitat terciària que presenta. D’altra banda la connexió de les zones més 

centrals de la població amb el supermercat Maxi Dia, a l’altra banda de la via del tren, també 

es materialitza per voreres insuficients. Un cas clar és Ildefons Cerdà i la continuació cap a la 

Pl. dels Àngels. 
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Av. Ildefons Cerdà     c. Castell del Fitó 

A la zona amb més demanda de vianants s’han realitzat diversos aforaments manuals. El de 

13h s’ha localitzat al Passeig, Jesús, Font Calenta, Escoles, Nou i Josep Anselm Clavé. En 

aquest punt es registren unes intensitats de 1.398 vianants pel carrer Nou, i la resta de 

seccions d’aquests carrers oscil·len entre els 473 de Josep Anselm Clavé i els 786 vianants 

pel c. Jesús. La punta més important es produeix entre les 17h i les 18h, coincidint amb la 

sortida de l’escola.  

C. Escoles

Passeig

C. Josep Anselm Clavé

C. Nou

C. Font Calenta

C. Jesús

5

2 3

4
1 534

1.398 473

786

600
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Tal i com s’observa a la gràfica els períodes de més trànsit de vianants es produeixen a 

primera hora del matí, sobretot al llarg del carrer Nou, que és el que al llarg del dia presenta 

major intensitat, i a la tarda entre les 17h i 18h són totes les vies que tenen una intensitat 

més elevada. Bàsicament coincideix amb les hores d’entrada i sortida als col·legis.  

 

Al plànol nº6 es detallen les intensitats de vianants avaluades. 
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1.3. Característiques de la demanda de vianants 

El perfil de l’usuari que va a peu correspon majoritàriament a una dona de més de 35 anys 

que es desplaça majoritàriament per anar a comprar o bé a realitzar gestions personals. 

L’oci també representa un motiu important, amb un 20% dels casos. Així, es confirma el 

centre com una de les destinacions de major atracció de viatges per motius no obligats. 

*Sense considerar el motiu domicili

MOTIU DE VIATGE*

Treball
8%

Gestions de treball
0%

Gestions personals
28%

Oci
20%

C/D
0%

Compres
32%

Escola
12%

 

 

PERFIL DE L´USUARI

51%

49%

10%

35%

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Ocupats

No actius

< 35 anys

Home

%
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Es tracta de desplaçaments a peu relativament curts, en un 75% dels casos inferiors a 500 

metres (el 40% inferior als 300 metres) i que com a mitjana no superen els 17 minuts (el 84% 

es fan en un temps inferior als 15’). 

10%

5%

25% 25%

35%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

< 50 m 50 - 100 m 100 - 300 m 300 - 500 m > 500 m

LONGITUD DEL TRAJECTE

 

Els vianants, en general valoren de manera positiva els diferents problemes de mobilitat 

plantejats, és a dir amb més de 5, l’amplitud de voreres i la senyalització d’orientació, són els 

més ben valorats. L’única valoració inferior a 5 és la disciplina d’estacionament.  

VALORACIÓ PROBLEMES DE MOBILITAT
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A l’igual que els conductors, el plantejament de propostes relatives a la solució d’indisciplina 

viària i d’aparcament són les majoritàriament més acceptades. 

PROPOSTES

52%

50%
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62%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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III- ANÀLISI DEL TRANSPORT PÚBLIC 
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1. OFERTA ACTUAL TRANSPORT PÚBLIC 

 

La línia C-3 de Renfe Barcelona – Vic – Ripoll – Puigcerdà té parada a Centelles i constitueix 

la principal oferta de transport públic del municipi. En direcció Barcelona hi ha 20 

expedicions diàries i en direcció Vic n’hi ha 19. La freqüència de pas és de cada mitja hora 

aproximadament. El temps de trajecte des de Centelles cap a Barcelona és d’entre 1 hora i 

1hora i 15’. Pel què fa en direcció a Vic, la durada del trajecte és d’entre 15’ i 20’. 

 
LÍNIA CENTELLES – BARCELONA 

RENFE 
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LÍNIA CENTELLES – VIC 

RENFE 
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LÍNIA CASTELLTERÇOL - CENTELLES – VIC 

SAGALÉS 

 

Centelles també disposa d’un servei d’autobús de la companyia Sagalés, aquesta línia 

connecta les poblacions de Castellterçol amb Vic, passant per Centelles, hi ha una expedició 

d’anada i una de tornada, tant els dies laborables com els dissabtes. 
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IV- ANÀLISI DE LA SITUACIÓ DE 
L’ESTACIONAMENT 
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1.- OFERTA D’APARCAMENT 

 

A l’interior de l’àmbit d’estudi seleccionat s'han comptabilitzat unes 5.196 places 

d’aparcament, de les quals el 51% es localitzen fora de la calçada. 

 

OFERTA D’APARCAMENT 

 

ZONA Zona no C/D Solars Minurv. Reserv. TOTAL Pàrking Pàrkings Güals Garatges Guals TOTAL FORA

regulada 24h. CALÇADA públic Comercials industrials Veïns Veïns CALÇADA
1 91 5 7 21 124 160 7 8 56 231
2 259 259 2 234 236
3 38 38 61 0 5 66
4 592 15 4 4 615 107 36 18 509 670
5 502 6 1 1 510 50 6 229 263 548
6 300 7 36 1 344 55 150 219 424
7 382 1 1 1 385 6 173 147 326
8 21 22 43 0 0 0

10 210 4 4 218 4 4 153 161

TOTAL 2.395 19 73 17 32 2.536 160 157 175 584 1.584 2.660  

OFERTA ACTUAL (5.196 places)

Zona no regulada
46%

Pàrkings 
reservats-guals 

industrials
4%

Guals veïns
31%

Solars
1%

Garatges veïns
11%

Reserves
1%

Pàrking públic
3%

Pàrkings 
comercials

3%

 

Dins de l’oferta en calçada el 94% pertany a la zona no regulada, obtenint-se els valors més 

elevats a les zones 4 i 5, amb més de 500 places en cada cas. Una altra oferta important és la 

de l’aparcament dels Horts de Cal Comte, localitzat a la zona 1, amb una oferta de 160 places. 

Durant l’inventari d’ocupació realitzat s’ha observat una ocupació mitjana del 50%. D’altra 

banda, cal mencionar l’existència d’únicament 19 places en reserves de càrrega i descàrrega.  
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Els majors volums d’oferta d’aparcament fora calçada pertanyen als guals i garatges de 

veïns, amb un total de 2.168 places (el 81% de la oferta). A les zones 4, 5 i 6 aquest tipus 

d’oferta és especialment elevada, 527, 492 i 369 places respectivament, fet que es justifica per 

ser les zones amb major densitat d’habitatges. Un altre tipus d’oferta important és la referent als 

guals industrials, molt important a les zones 3 i 6 amb 61 i 55 places. Per últim, destacar les 

157 places en pàrkings comercials, reservades als clients del Supermercat Bon Preu, 50 

places, només d’accés als clients durant horari comercial, i les 107 de Maxi Dia de lliure accés. 

1.1. Oferta residencial 

L’oferta residencial és la que pot utilitzar el resident durant el període nocturn. Queden 

excloses les places reservades 24 h. així com els guals industrials. Així, l’oferta que podria 

utilitzar el resident seria d’aproximadament 4.815 places. 

ZONA Fora TOTAL Places/ % Fora

Calçada calçada Ha Calçada
1 96 224 320 26 70,0%
2 259 236 495 32 47,7%
3 38 5 43 2 10,6%
4 607 527 1.134 42 46,4%
5 508 492 1.000 70 49,2%
6 343 369 712 54 51,8%
7 383 320 703 73 45,5%
8 43 0 43 7 0,0%
10 210 157 367 18 42,8%

TOTAL 2.487 2.328 4.815 34 48%  

1.2. Oferta forana 

Durant el període diürn, el forà pot utilitzar la següent oferta d’estacionament: 

 

� Zona no regulada i solars 

El forà comparteix amb el resident la utilització de més de 2.620 places no regulades i en 

solars. 

� Pàrkings comercials. Guals industrials (332 places) 

Aquesta oferta a priori només pot ésser utilitzada pels usuaris (treballadors o clients) del 

centres amb el que està relacionada.  



 

 Pla de Mobilitat Urbana a Centelles 36 

 

2.- SITUACIÓ DE L’ESTACIONAMENT DURANT EL PERÍODE NOCTURN 
(DEMANDA RESIDENCIAL) 

 

La demanda residencial està constituïda pels turismes censats a l’àmbit d’estudi. Amb una 

motorització mitjana de 505 tur./1.000 habitants, per sobre de la mitjana de Catalunya (442 

tur/1.000 habitants) i de la comarca d’Osona (484 tur/1.000 habitants).  Les zones amb una 

demanda més elevada són la 4, 5, 6 i 7, amb més de 500 turismes en cada cas. En nombres 

relatius, la densitat més elevada s’obté a la zona 7, amb 55 tur./Ha.  

 

DADES SOCIOECONÒMIQUES 

ZONA Superfície Població Densitat TURISMES* Turismes

(Ha) (habitants) (Hab./Ha) /Ha
1 12,3 422 34 213 17
2 15,7 335 21 169 11
3 22,6 33 1 17 1
4 27,2 1.460 54 737 27
5 14,2 1.278 90 645 45
6 13,2 1.260 96 636 48
7 9,6 1.044 109 527 55
8 6,6 0 0 0 0
10 20,5 554 27 280 14

TOTAL 142 6.386 45 3.225 23  

 

Al plànol núm. 8 es grafia la distribució de la demanda residencial. 

 

La diferència entre els turismes censats i l’oferta residencial calculada amb anterioritat, ens 

permet definir el dèficit d’estacionament teòric corresponent a cadascuna de les zones 

analitzades.  Tal i com s’observa a la taula no existeix un dèficit important a cap de les zones.  

Pel contrari, si que s’ha detectat un cert dèficit infraestructural, és a dir, l’oferta fora de la 

calçada és inferior a la demanda de turismes, i per tant, prop de 900 turismes es veuen obligats 

a aparcar al carrer. En qualsevol cas, en conjunt s’observa un índex de cobertura fora de la 

calçada acceptable (0,72), alternant zones on és molt elevat (superior al 100% a les zones 1 i 

2) amb zones on aquest valor no supera el 60% (zones 3, 6 i 10). 
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                                    DÈFICIT GLOBAL (1) DÈFICIT INFRAESTRUCTURAL (2) IPEC (3)

Places Final (Pl/Ha) I.Cobertura Places I.Cobertura
-106 0 0 1,50 -10 1,05 -0,11
-326 0 0 2,93 -67 1,40 -0,26
-26 0 0 2,55 12 0,27 0,32

-396 0 0 1,54 211 0,71 0,35
-354 0 0 1,55 154 0,76 0,30
-76 0 0 1,12 267 0,58 0,78

-176 0 0 1,33 207 0,61 0,54
-43 0 0 0 0,00
-87 0 0 1,31 123 0,56 0,58

-1.590 0 0 1,49 897 0,72 0,36
(1) Turismes que no disposen de plaça d´aparcament

(2)Turismes que no disposen de plaça fora de la calçada

(3)Relació entre els turismes que no disposen de plaça de pàrquing i l´oferta en calçada

ZONA

1
2
3
4
5
6
7
8

10

TOTAL

 

 

Al següent plànol (núm. 9) s’observa la distribució del dèficit residencial. 
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3.- SITUACIÓ DE L’ESTACIONAMENT DURANT EL PERIODE DIÜRN  

3.1.- Ocupació a tot l’àmbit d’estudi 

A partir de l’inventari diürn que s'ha realitzat, es detecta la següent ocupació de places 

d’aparcament en calçada (vid plànol núm. 10): 

OCUPACIÓ I IL·LEGALITAT DIÜRNA 

ZONA legals no regulada/solar Places   Vehicles il.legals

Nombre ocupació Buides Nombre ocupació Nombre Ocupació
1 67 74% 26% 9 7,3% 76 84%
2 24 9% 91% 4 1,5% 28 11%
3 8 21% 79% 0 0,0% 8 21%
4 122 21% 79% 3 0,5% 125 21%
5 263 52% 48% 7 1,4% 270 54%
6 145 48% 52% 0 0,0% 145 43%
7 177 46% 54% 7 1,8% 184 48%
8 15 71% 29% 0 0,0% 15 35%
10 69 33% 67% 6 2,9% 75 36%

TOTAL 890 36% 64% 36 2% 926 39%

Total

 

 

Tal i com s'observa a la taula, a totes les zones hi ha oferta disponible a la calçada, no 

arribant en cap cas al 100% d’ocupació. Fins i tot a la zona 1, que presenta una activitat 

terciària més elevada, es pot trobar places lliures durant pràcticament tot el dia, amb una 

ocupació mitjana del 74%. A la zona 8 la ocupació també és elevada, 71%, factor motivat per 

una manca d’oferta i una demanda d’estacionament de la gent que treballa a l’escola i l’institut. 

A la resta de zones la ocupació de les places legals no supera el 55% en cap cas. 

Tot i així, en alguns moments del dia i a l’entorn de la zona 1, s’observa una certa indisciplina 

d’estacionament, superior al 7% respecte a les places legals. Principalment per qüestions de 

comoditat (proximitat a la destinació). 
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