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1

INTRODUCCIÓ I OBJECTE

1.2 OBJECTIUS
Els objectius plantejats en el sector de Miramar són els següents:

1.1 INTRODUCCIÓ

•

Desenvolupar una àrea d’activitats econòmiques i completament de les extensions residencials del oest i del sud.

El sector SUD5 Miramar s’emplaça al municipi de Cunit. La superfície de l'àmbit és de 91.098m2 del sòl.

•

El sector inclou un espai de parc urbà i un altre d’equipaments, i suposa la finalització d’una important via de
connexió nord - sud, si bé aquest eix actualment compta amb interrupcions en el traçat.

El terme municipal de Cunit està situat al sud de la comarca del Baix Penedès. Limita al sud amb el litoral
mediterrani, a l’oest amb Calafell, a l’est amb el municipi de Cubelles (comarca del Garraf) i al nord amb el
municipi de Castellet i la Gornal (comarca de l’Alt Penedès) (vegeu la figura 1.1.).

En relació a la mobilitat, el sector Miramar haurà de garantir com a mínim els aspectes següents:

Figura 1.1 Situació del municipi

Font: ICGC

El terme municipal, a l’igual que la resta de municipis del Baix Penedès, forma part de l’àmbit territorial del Camp
de Tarragona, juntament amb les localitats de les comarques del Tarragonès, Alt Camp, Baix Camp, Conca de
Barberà i Priorat.
El nucli urbà de Cunit es concentra al sud, delimitat pel mar mediterrani i l’autopista C-32. Únicament les
urbanitzacions dels Jardins, els Rosers i Costa-Cunit superen aquesta infraestructura que actua d’important
barrera geogràfica.
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•

Garantir la connexió en les diferents xarxes de transport (vianants, bicicletes, vehicle privat, transport públic) del sector en
relació a la resta del nucli urbà.

•

Incrementar i millorar la xarxa de recorreguts per a vianants i també per a bicicletes.

•

Garantir l’accés a la xarxa de transport col·lectiu existent (tant en cobertura territorial com en capacitat de l’oferta de
transport col·lectiu).

•

Preveure una dotació mínima d’aparcament fora de la via pública per a bicicletes i vehicles.
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DESCRIPCIÓ DEL LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM

Figura 2.2 Modificació Puntual de la fitxa del SUD 5 del POUM de Cunit

El sector Miramar se situa al nord del municipi, molt proper a l’autopista C-32. Limita a l’est amb les urbanitzacions
del Rectoret i Can Molas 2, i al sud amb la Baronia. La superfície del sector és de 91.098 m².
Figura 2.1 Situació del sector SUD5 de Cunit

Font: Modificació Puntual de la fitxa del SUD5 del POUM de Cunit

La mobilitat generada al sector Miramar està vinculada als usos previstos. En aquest sentit cal fixar-se en els
usos del sòl que el Decret 344/2006 consideri generadors de desplaçaments. Concretament, al sector SUD 5
Miramar preveu el desenvolupament d’usos d’activitats econòmiques, residencials, equipaments i espais lliures.
La distribució dels usos previstos al sector es caracteritza per una clara diferenciació dels usos relacionats amb
activitats de la resta. La figura 2.2 mostra la proposta de qualificacions urbanístiques pel sector SUD 5 Miramar.

Font: Modificació Puntual de la fitxa del SUD5 del POUM de Cunit
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La taula següent mostra les superfícies de sòl i sostre previstes en l’àmbit.
Taula 2.1 Superfície de sòl i sostre en l’àmbit del sector SUD5 Miramar

* s’ha estimat una edificabilitat de 0,7m2/m2 només a efectes de l’estudi de mobilitat generada

Font: Modificació Puntual de la fitxa del SUD5 del POUM de Cunit

6

3

TRÀNSIT ACTUAL EN L’ÀMBIT D’ESTUDI

A continuació es presenten les intensitats mitjanes diàries (IMD) de trànsit de les principals vies interurbanes al
seu pas per de Cunit.

3.1 XARXA VIÀRIA I FERROVIÀRIA SUPRAMUNICIPAL
Cunit es connecta a la xarxa viària supramunicipal per mitjà de les següents infraestructures viàries (vegeu la
figura 3.1):
•

•

Taula 3.1 IMD de les principals infraestructures viaries
VIA
C-32

PK
10,000

TRAM
Calafell (Baix Penedès)
Límit comarcal Baix Penedès/Garraf – enllaç
Cubelles
Límit comarcal Baix Penedès/Garraf – enllaç
Vilanova

IMD

% VEH.
PESANTS

ANY
AFORAMENT

16.275

7,90

2015

16.276

7,90

2015

16.870

7,69

2015

L’autopista C-32 o Autopista de Pau Casals. Es tracta d’una via de pagament que recorre paral·lela al
litoral mediterrani de Catalunya.

C-32

13,435

C-32

13,824

La carretera C-31 o Eix Costaner. És una via paral·lela a la línia de costa mediterrània a la C-32, essent
l’alternativa gratuïta a l’autopista.

C-31

140,96

Entre Calafell i Cunit

20.056

2,11

2016

C-31

148,319

Límit comarcal Baix Penedès/Garraf – C-246a

17.967

2,07

2016

Figura 3.1 Principals infraestructures a l’entorn de Cunit

Font: Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat.

A banda d’aquesta informació, també cal destacar que segons informació d’Acesa (Abertis), a l’any 2008
circulaven 20.272 vehicles/dia a la C-32 (en al punt on s’ubica el sector), dels quals el 8,51% eren vehicles
pesants (valors molt similars als que presenta la taula 3.1).
Pel que fa a la distribució anual, els mesos de juliol i agost eren els que concentraven major volum de vehicles,
registrant una intensitat mitjana a l’entorn dels 26.000 vehicles/dia, entre un 25 i un 30% superior a la mitjana
anual, presentant una estacionalitat associada a les puntes turístiques dels municipis de costa.
Quant a la variació setmanal, el dia amb un major volum de vehicles era el divendres, amb intensitats de trànsit
de fins a un 20% per sobre la mitjana de la resta de dies de la setmana.
En relació a la distribució horària del trànsit de la via a partir de la qual es pot detectar quines són les puntes
horàries de major concentració de vehicles. En aquest sentit cal destacar el període les 16.00 i les 21.00 hores,
destacant com a hora punta entre les 18.00 i les 19:00. D’altra banda, durant tot el matí (8.00 – 14.00 hores) es
registra un important volum de trànsit però més dispers que a la tarda.

Font: Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat.

En aquest sentit es pot considerar que els patrons de circulació en termes d’horaris i dies de major circulació
actuals seran similars als del 2008, degut a que no hi ha hagut canvis importants en l’estructura socioeconòmica
de la zona que els hagin pogut fer canviar considerablement.

Ambdues vies garanteixen la connexió de Cunit amb els principals pols de mobilitat de l’entorn, destacant el
Vendrell i Vilanova i la Geltrú.
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3.2 ENCAIX DEL SECTOR A LA XARXA VIÀRIA

Figura 3.2 Distribució horària del trànsit de la C-32
1800

Sentit nord

Sentit sud

Ambdós sentits

El sector Miramar se situa proper a l’accés de l’Autopista C-32 de Segur de Calafell. Així, el POUM ja preveu una
connexió directe entre el sector i aquest enllaç que evitaria el pas de bona part del trànsit rodat per l’interior de
la trama urbana existent, que té caràcter residencial.

1600
1400
1200

Tenint en compte aquesta estructura urbana, l’encaix actual del sector de Miramar amb la xarxa viària de Cunit
s’efectua per mitjà de:

1000
800

•

Travessera dels Ibers: Permet connectar la part nord del sector amb el Carrer dels Pirineus, que és un
dels principals eixos de distribució del trànsit rodat de la urbanització del Rectoret i Can Molas.

•

Avinguda del Rectoret: eix perpendicular al carrer Pirineus i Travessera dels Ibers que limita amb el sector
per l’oest. Actualment presenta una secció d’amplada reduïda pròpia d’un eix veïnal però amb el
desenvolupament del PPU es preveu ampliar-la.

•

Avinguda de Roca Llaura: actual vial d’accés veïnal, amb el desenvolupament del sector es prolongarà i
convertiria amb un eix de connexió entre la C-32, la C-31 i el nucli de Cunit. Delimita el sector per la
banda oest i s’iniciarà a la rotonda que es preveu construir en la seva cruïlla amb la travessera dels Ibers,
des d’on s’accediria a la C-32.

600
400
200

23:00

22:00

21:00

20:00

19:00

18:00

17:00

16:00

15:00

14:00

13:00

12:00

11:00

10:00

9:00

8:00

7:00

6:00

5:00

4:00

3:00

2:00

1:00

0:00

0

Font: Acesa, 2009.

En relació a la xarxa ferroviària, dins del terme municipal de Cunit es disposa d’un punt de parada de la línia R2
de Rodalies RENFE (Barcelona – Vilanova – Sant Vicenç de Calders). Actualment, el municipi compta amb 38
expedicions diàries per anar a Barcelona i 34 expedicions diàries per anar a Sant Vicenç de Calders, des d’on es
pot accedir a altres serveis ferroviaris en direcció a Lleida, Tarragona, Valls i Reus.
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Tenint en compte aquesta situació, caldrà prioritzar que els principals vials de distribució del trànsit motoritzat
d’accés al sector es faci per l’avinguda de Roca Llaura (per connectar amb el nucli, la C-31 i la C-32) i la
travessera dels Ibers (per connectar i les urbanitzacions situades al nord). La resta de vials seran bàsicament
d’ús residencial com en l’actualitat

Figura 3.3 Vialitat propera al sector

3.3 INTENSITAT DE TRÀNSIT DELS VIALS ACTUALS I CAPACITAT DE LA XARXA
La vialitat actual que envolta el sector SUD 5 respon al patró de vials
que transiten en sectors residencials de baixa densitat. En aquest
sentit, l’anàlisi de la intensitat de trànsit de la vialitat d’aquest
entorn resulta poc rellevant, ja que es tracta de carrers amb
intensitats de trànsit molt baixes, i que en la seva totalitat correspon
a l’accés a l’habitatge.
Tenint en compte els usos previstos al sector, a l’any 2009 es varen
fer recomptes manuals de trànsit a la rotonda d’accés a la C-32
(març de 2009). La Figura 3.4 mostra els diferents moviments
aforats a la rotonda.

Figura 3.4 Esquema dels moviments aforats en el treball de camp
Sortida 10 C-32
(Segur de Calafell – Cunit)
Accés Urbanitzacions

C-32

Accés Segur de Calafell
(Av. de la Marca Hispànica)

Accés C-32

Sortida Av. de la
Torre dels Escipions
Font: PPU SUD5 2019
Font: Lavola a partir de la cartografia de l’ICGC.

Els resultats obtinguts en aquests aforaments es presenten a la taula següent:
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Taula 3.2 Aforaments manuals realitzats a la rotonda d’accés a la C-32 (temps de recompte: 60 minuts)
CAP A
AV. MARCA
AV. MARCA
AV. DE LA
DES DE
C-32
HISPÀNICA - SEGUR
HISPÀNICA TORRE DELS
DE CALAFELL
URBANITZACIONS
ESCIPIONS
C-32

-

26

6

Taula 3.4 Classes del nivell de servei d’una via i relació entre velocitat i capacitat d’una via (per carril)
CATEGORIES

2

Av. Marca Hispànica Segur de Calafell

12

-

33

0

Av. Marca Hispànica
-Urbanitzacions

1

9

-

2

Av. de la Torre dels
Escipions

3

4

10

-

% FLUX ASSIGNAT / CAPACITAT

A) Màxima fluïdesa

0-20

B) Règim estable

20-40

C) Règim estable amb densitat important

40-60

D) Restricció de la capacitat

60-90

E) Règim inestable

90-99

F) Forçat i col·lapse

100

Font:Lavola, 2009

Per tal d’extrapolar aquest recompte, a una intensitat de trànsit diària, es poden utilitzar les dades de la
distribució horària de la IMD de la C-32 facilitada per autopistes. A partir d’aquesta referència horària es pot
determinar que de 13.00 a 14.00 hores (moment en que es van realitzar els aforament) es concentrava 5,83% del
trànsit de la via. Si s’extrapolen aquests valors recomptats manualment en base a aquest percentatge, s’obté una
estimació de la intensitat de trànsit d’aquests vials que oscil·la entre 360 i poc més de 1.400 vehicles/dia, tal i com
mostra la Taula 3.3. En aquesta mateixa taula, també mostra una estimació dels vehicles en hora punta
(considerant un factor d’hora punta del 10%) i vehicles/hora punta per carril de circulació. Tot i l’antiguitat de les
dades, es considera que els nivells de saturació actuals serien similars deguts als pocs canvis en les condicions
socioeconòmiques de la zona.

Taula 3.3 Estimació de la IMD en els vials on s’ha fet recomptes manuals de trànsit
VEH./
VEH./
GRAU DE
VEHICLES/
VIAL
HORA
HORA PUNTASATURACIÓ
DIA
PUNTA
CARRIL
(EN CATEGORIES)
Av. Marca Hispànica
1.441
144
72 A. Màxima fluïdesa
(Segur de Calafell)
Av. Marca Hispànica
1.046
105
52 A. Màxima fluïdesa
(Urbanitzacions)
Av. de la Torre dels
360
36
18 A. Màxima fluïdesa
Escipions
Accés C-32
858
86
43 A. Màxima fluïdesa
Font: Lavola, 2008.

Tenint en compte aquestes intensitats, i amb l’objectiu de determinar el grau de saturació dels vials, s’ha
considerat que aquests vials tenen una capacitat màxima per carril de 1.000 vehicles/hora (opció conservadora),
tenint en compte els valors que mostra la gràfica que s’adjunta a la taula 3.4.
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Font: Disseny d’elements de moderació de la circulació. Manual 8.Diputació de Barcelona.

Creuant la capacitat dels vials amb les intensitats de trànsit registrades, es veu que tots els vials d’aquest àmbit
presenten un règim de funcionament de màxima fluïdesa. Així, malgrat que els mesos d’estiu el trànsit sigui un
30% superior a la IMD mitjana es manté la fluïdesa de la xarxa. Es considera que aquests nivells d’intensitat són
similars també en l’actualitat.

3.4 INFRAESTRUCTURES PREVISTES
Les principals infraestructures planificades al Pla d’infraestructures i Transports de Catalunya (PITC) 2006-2026
que afecten al municipi de Cunit i el seu entorn són les següents:
•

Condicionament i desdoblament de la carretera C-31 entre Calafell i Sitges. Aquesta actuació també
queda recollida en el Pla Territorial del Camp de Tarragona.

•

Línia Orbital ferroviària Vilanova – Vilafranca – Martorell – Terrassa – Sabadell – Granollers – Mataró.
Aquesta actuació té per objectiu unir les ciutats de la segona corona metropolitana de Barcelona amb
un servei ferroviari. Tot i no garantir la connexió directa de Cunit aquest servei pot afavorir notablement
la connexió amb els municipis de la segons corona des de Vilanova i la Geltrú.

Figura 3.5 Línia orbital ferroviària

Traçat nou
Traçat existent
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat.
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4

MOBILITAT GENERADA

En relació a la mobilitat per motius d’estudis, cal diferenciar entre els menors de 16 anys, la qual es concentra
bàsicament al propi municipi, i en menor mesura als municipis de l’entorn immediat (sobretot L’Arboç), mentre
que els majors de 16 anys tenen com a destí principal d’altres municipis, especialment la ciutat de Barcelona
(vegeu la taula 4.2.).

4.1 MOBILITAT ACTUAL
Per analitzar la mobilitat actual propera a l’àmbit d’estudi s’ha utilitzat els resultats de les enquestes de mobilitat
existents més recents.
D’una banda, s’ha analitzat l’Enquesta de Mobilitat Obligada (EMO) on es recull la caracterització de la mobilitat
per raons de mobilitat obligada, és a dir, per motius de treball i estudi. L’EMO més recent correspon a l’any 2011.
Tanmateix, degut al canvi de metodologia en el cens de població i habitatge, algunes dades es presenten a nivell
local i altres a nivell comarcal
Per altre banda, l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana (EMQ) del 2006 defineix les característiques de la mobilitat
laboral i personal. Els resultats d’aquesta enquesta només es poden consultar a escala territorial de vegueria.

Taula 4.2 Distribució territorial de la mobilitat per treball i estudi de Cunit
MOTIU

DESPLAÇAMENTS GENERATS

per treball

-

Barcelona (32,74%)
Vilanova i la Geltrú (7,94%)
St. Boi de Llobregat (6,55%)
Vilanova i la Geltrú (5,34%)
El Vendrell (3,76%)

per estudi

-

Barcelona (29,02%)
L’Arboç (22,26%)

DESPLAÇAMENTS ATRETS

-

Vilanova i la Geltrú (24,97%)

Font: IDESCAT, Cens de Població i habitatge (2011)

4.1.1 MOBILITAT OBLIGADA
Per conèixer la mobilitat obligada actual propera a l’àmbit del PPU s’ha analitzat els resultats de l’Enquesta de
Mobilitat Obligada (EMO) de 2011 que s’inclouen en el Cens de Població i habitatges, referents al municipi de
Cunit. Segons aquestes dades, la mobilitat per treball i estudis genera 7.403 desplaçaments diaris, dels quals 2.956
(39,93%) es realitzen cap a altres municipis.
Taula 4.1 Desplaçaments per treball de Cunit

En quant al repartiment modal de la mobilitat obligada, degut al canvi de metodologia a partir del 2011 l’enquesta
del Cens de Població i Habitatge més recent no recull el detall per municipi, quan si ho feien els de 2001 i anteriors.
Així, s’ha considerat oportú mantenir les dades específiques corresponents al municipi de Cunit que hi havia
anteriorment, ja que en termes generals, no es considera que el repartiment modal hagi sofert grans variacions.
Segons les dades del 2001, l’ús del vehicle privat resulta predominant en tots els casos, però és molt més
majoritari en els desplaçaments cap a i des d’altres municipis, mentre que els desplaçaments no motoritzats són
més alts en els viatges interns. En el cas del transport col·lectiu, aquest resulta més alt en la mobilitat generada
cap a altres municipis que en la mobilitat atreta, i molt baix en els desplaçaments interns. La figura 4.1 en mostra
la comparació.

ÀMBIT DEL DESPLAÇAMENT

TREBALL

ESTUDI

TOTAL

A dins

1.506

2.030

3.536

A fora

2.291

665

2.956

Des de fora

753

158

911

Total

4.550

2853

7.403

90%

Taxa Autocontenció

59,5%

81,2%

68,5%

80%

Font: IDESCAT, Cens de Població i habitatge (2011)

Tenint en compte els usos previstos en el POUM interessa especialment conèixer el comportament de la mobilitat
relacionada amb l’activitat laboral. En aquest sentit cal destacar la importància de l’autocontenció o nombre de
persones residents a Cunit que treballen al mateix municipi. A Cunit el grau d’autocontenció global és del 68,5%.

Figura 4.1 Distribució modal de la mobilitat obligada Cunit
100%

70%
60%

A peu

50%

Individual i col·lectiu

40%

Només col·lectiu

30%

Pel que fa a la distribució territorial dels desplaçaments, segons l’enquesta destaca destaquen els municipis de
Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Sant Boi de Llobregat per a motius de treball, i Barcelona i l’Arboç per motius
d’estudi. Així, el principal municipi cap a on es desplacen els treballadors de Cunit és la ciutat de Barcelona,
concentrant gairebé el 33% del total de desplaçaments laborals generats pel municipi, seguit per Vilanova i la
Geltrú amb gairebé el 8%. Els principals focus atractors de mobilitat per treball de Cunit es concentren a l’entorn
proper al municipi, destacant Vilanova i la Geltrú amb pràcticament el 25% dels desplaçaments atrets.
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Només individual

20%
10%
0%

Desplaçaments
interns

Desplaçaments a Desplaçaments des
altres municipis
d'altres municipis

Font: IDESCAT, Cens de Població i habitatge, (2001)

Addicionalment, i per comparar, s’inclouen dades del repartiment modal corresponent a la comarca del Baix
Penedès en l’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner del 2017 que publica l’ATM. Aquesta enquesta només inclou els
municipis de la comarca que formen part del Sistema Tarifari Integrat, que són els municipis del Vendrell, Calafell
i Cunit. La taula 4.3 en mostra el resultat, tot i que no diferencia entre mobilitat externa i interna.
Taula 4.3 Distribució modal de la mobilitat obligada del Baix Penedès (any 2017)
REPARTIMENT MODAL EN DIA FEINER
VEHICLE PRIVAT

TRANSPORT
PÚBLIC/COL·LECTIU

NO MOTORITZAT (A
PEU O BICICLETA)

56,2%

7,6%

36,2%

MOTIU

FEINER

DISSABTE I
FESTIU

TOTAL
SETMANAL

% FEINERS

%
TOTAL

Tornada a casa de motiu
personal

%
DISSABTE I
FESTIU

487.669

563.021

3.564.386

26,37%

42,97%

30,04%

Tornada a casa

851.582

616.979

5.491.867

46,05%

47,09%

46,28%

Total desplaçaments

1.849.355

1.310.330

11.867.437

100%

100%

100%

Font: Enquesta de Mobilitat Quotidiana (2006)

Font: ATM, Enquesta de Mobilitat en dia Feiner

4.1.2 MOBILITAT QUOTIDIANA
L’Enquesta de Mobilitat Quotidiana més recent de què es disposa és del 2006. Aquesta caracteritza la mobilitat
per motius laborals i personals. Tot i l’antiguitat de les dades, no es considera que la quotidianitat hagi pogut
variar gaire. Aquesta enquesta només disposa de dades públiques per conjunts territorials de vegueries. Per
obtenir una idea del possible comportament de la mobilitat quotidiana de Cunit s’ha analitzat els resultats
corresponents a la vegueria del Camp de Tarragona, tant de mobilitat ocupacional com personal segons tipus i
dia.
Taula 4.4 Mobilitat quotidiana del Camp de Tarragona segons motiu de desplaçament i dia
MOTIU

FEINER

DISSABTE I
FESTIU

TOTAL
SETMANAL

% FEINERS

%
DISSABTE I
FESTIU

%
TOTAL

Treball

262.355

61.579

1.434.935

14,19%

4,70%

12,09%

Estudi

159.163

2.243

800.301

8,61%

0,17%

6,74%

Mobilitat ocupacional

421.519

63.823

2.235.240

22,79%

4,87%

18,84%

Compres quotidianes

136.501

88.834

860.171

7,38%

6,78%

7,25%

Compres no quotidianes

16.738

14.950

113.591

0,91%

1,14%

0,96%

Acompanyar persones

90.431

22.625

497.405

4,89%

1,73%

4,19%

Oci/diversió

78.535

182.229

757.133

4,25%

13,91%

6,38%

Passejar

77.179

128.497

642.887

4,17%

9,81%

5,42%

Visita amic/familiar

58.451

105.745

503.746

3,16%

8,07%

4,24%

Gestions personals

52.143

27.240

315.193

2,82%

2,08%

2,66%

Metge/hospital

30.098

3.540

157.570

1,63%

0,27%

1,33%

Formació no reglada

18.711

3.175

99.904

1,01%

0,24%

0,84%

Menjar fora no d’oci

8.336

19.648

80.975

0,45%

1,50%

0,68%

Altres

9.133

33.044

111.755

0,49%

2,52%

0,94%

Mobilitat personal

576.255

629.529

4.140.330

31,16%

48,04%

34,89%

Tornada a casa de motiu
ocupacional

363.913

53.958

1.927.481

19,68%

4,12%

16,24%

L’anàlisi de la distribució horària dels desplaçaments mostra diferències entre la mobilitat ocupacional i la
personal. La mobilitat ocupacional segueix unes pautes més marcades de distribució temporal, essent possible
poder destacar unes hores punta clares d’entrada i sortida del lloc de treball. Per contra, en els desplaçaments
personals la distribució horària és més homogènia al llarg del dia, exceptuant les hores de nit i matinada (entre
les 23.00 i les 8.00 hores). Tot i això, la mobilitat personal està molt relacionada amb els horaris laborals dels
establiments comercials, concentrant-se la major activitat entre les 8.00 i les 13.00 hores i entre les 16.00 i les
20.00 hores.
En caps de setmana i festius la mobilitat existent és principalment per motius personals. En aquest sentit cal
destacar una major concentració dels desplaçaments en una mateixa hora. Al matins cal destacar una punta
horària entre les 10.00 i les 11.00 hores, essent la principal hora d’accés a alguna de les activitats personals. Així
mateix, cal destacar dues puntes de tornada coincidint amb les hores dels principals àpats del dia: de 13.00 a
15.00 hores (dinar) i de 20.00 a 22.00 hores (sopar).

13

Figura 4.2 Distribució horària de la mobilitat quotidiana del Camp de Tarragona en dia feiner

4.2 MOBILITAT GENERADA
Per avaluar la mobilitat generada pel sector Miramar (T.M. de Cunit) s’ha aplicat les ràtios que proposa el Decret
344/2006 de regulació dels estudis de la mobilitat generada (Veure taula 4.5) a les diferents superfícies i usos
del sòl en la Modificació Puntual de la fitxa del POUM.
Taula 4.5 Ràtios a aplicar per calcular la mobilitat generada

Font: Decret 344/2006 de regulació dels estudis de la mobilitat generada, 2006

Tot i això, tenint en compte les característiques del sector i els usos previstos fer els següents ajustos per tal
d’adaptar-los a una situació més realista:

Font: Enquesta de Mobilitat Quotidiana (2006)
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-

Activitats Econòmiques: S’ha aplicat una ràtio de 10 viatges per 100m2 de sostre.

-

Zones verdes: es proposa aplicar una ràtio de 1 viatge/100m2 de sòl degut a que la ubicació del sector,
allunyat del nucli urbà i proper a l’autopista, provoca que l’atracció de viatges que puguin generar les
zones verdes previstes pel PPU siguin escassa, donat que una de les principals funcions d’aquest verd
serà actuar de transició entre el sector residencial i les activitats econòmiques.

-

En el cas dels usos residencials, tal com dicta el Decret 344/2006 per aquests usos, s’ha de considerar el
valor més gran entre 7 viatges/habitatge o 3 viatges/persona. Pel càlcul de la ràtio de 3 viatges/persona,
en el cas del municipi de Cunit, al ser un municipi amb un pes molt important en els habitatges secundaris
i tenint en compte els usos planejats, s’ha considerat oportú agafar la mitjana total del nombre
d’habitatges familiars. Aixó, ha fet que la ràtio sigui de 0,95 persones/habitatge i que per tant, el càlcul
de la nova mobilitat generada seguint la ràtio de 3 viatges/persona sigui inferior a la ràtio de 7
viatges/habitatge. Per això, s’ha escollit la ràtio amb valors més elevats, la de 7 viatges/habitatge.

En aplicar les ràtios que marca el Decret (en els casos anteriors modificades) a les superfícies corresponents al
sector s’obté una mobilitat generada de 4.046 viatges/dia. La taula 4.6 mostra la mobilitat generada segons usos
del sòl.
Taula 4.6 Estimació de la mobilitat generada pel sector SUD 5 Miramar

4.4 DISTRIBUCIÓ MODAL
A partir de la distribució modal característica del municipi, els usos del sòl previstos al sector i les condicions de
les diferents xarxes d’itineraris, així com de les característiques de localització dels sector, al costat mateix de la
C-32 i relativament allunyat del nucli central de Cunit, envoltat d’urbanitzacions i zones residencials de baixa
densitat, es preveu que els desplaçaments en vehicle privats tinguin un pes major que en la distribució de la
mitjana comarcal, mentre que els desplaçaments amb transport col·lectiu i sobretot no motoritzats
representarien una proporció menor. En el cas del transport públic, s’ha considerat una proporció menor que en
la proposta de transport públic inclosa en el POUM del municipi. Així, es preveu que la mobilitat generada pel
sector SUD5 es distribueixi la forma següent, segons la taula 4.7:
Taula 4.7 Estimació de la mobilitat generada

Font: Lavola, amb dades de la Modificació Puntual de la fitxa del SUD5 del POUM de Cunit

4.3 DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL
La distribució territorial del sector Miramar es proposa que segueixi una distribució similar a la taxa
d’autocontenció del municipi. Segons dades de l’Enquesta de Mobilitat Obligada de 2011 la taxa d’autocontenció
de Cunit és del 60%.
Tenint en compte que els principals usos del sòl previstos al sector Miramar estan relacionats amb l’activitat
econòmica (industrial i comercial), es proposa aplicar valors similars a la distribució territorial per motius de
treball. Malgrat la mobilitat generada per als usos residencials no estigui únicament relacionada amb la mobilitat
laboral es proposa aplicar la mateixa distribució territorial per a tots els usos. Per tant, s’ha considerat que el
60% de la mobilitat generada en el sector serà interna i el 40% restant externa.
Font: Lavola, a partir de dades del Modificació Puntual de la fitxa del SUD5 del POUM de Cunit
i de l’Enquesta de Mobilitat Obligada, 2011.
Es considera que tota la mobilitat generada pels espais lliures serà interna (dels usos del seu entorn immediat) i
es realitzarà en modes de transport no motoritzat. Per la resta d’usos a excepció de l’equipament assistencial
(66% interna i 34% externa), s’ha considerat una distribució del 60% interna i el 40% externa, seguint els
resultats de l’enquesta de mobilitat obligada del municipi de Cunit.
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5

XARXES PRINCIPALS DE MOBILITAT

5.1 XARXA D’ITINERARIS PRINCIPAL PER A VIANANTS
5.1.1 ASPECTES GENERALS
A nivell general, la mobilitat a peu dins el municipi de Cunit presenta algunes mancances. Malgrat les condicions
de la vialitat acostumen a ser favorables per a garantir la seguretat dels usuaris les dimensions del municipi
dificulten alguns desplaçaments. Així les zones de recent construcció són les que ofereixen una millor qualitat de
la xarxa en els itineraris per a vianants ja que tots els carrers compleixen unes condicions òptimes d’accessibilitat.

Així mateix la presència d’arbrat sovint provoca una notable reducció de l’espai reservat per a vianants. Un clar
exemple el trobem als carrers Encamp o Arinsal. Aquesta situació es repeteix en nombroses ocasions a l’entorn
del sector.
Un altre element que dificulta la mobilitat a peu és la presència de vehicles estacionats a sobre de la vorera. Cal
tenir en compte que la majoria de vials de les urbanitzacions properes a l’àmbit del PPU permeten la circulació
de vehicles en ambdós sentits i la seva secció no garanteix espai suficient per garantir el pas dels vehicles i
estacionament en cordó lateral. Aquest fet es tradueix en situacions d’aparcament indegut, envaint l’espai per a
vianants en alguns casos i la calçada per a vehicles en altres. Els principals eixos de distribució del trànsit rodat de
la urbanització del Rectoret disposen de passos de vianants.

D’altra banda, l’orografia del terreny afavoreix els desplaçaments a peu, ja que tret d’algunes zones més
allunyades de les platges, la resta del municipi es caracteritza per un relleu molt planer. En canvi, el sector de
Miramar es troba en una zona amb més pendents a mesura que es va allunyant de la costa.
El POUM de Cunit (2006) preveia la permeabilització de la via del tren i dels diferents sectors d’est i oest del
municipi a partir de l’obertura de carrers i zones verdes. Així mateix el POUM proposa l’adopció de campanyes
municipals de promoció dels hàbits saludables d’exercici físic.

5.1.2 LA XARXA PER A VIANANTS PREVISTA AL SECTOR MIRAMAR
La vialitat propera al sector Miramar es caracteritza per concentrar
bàsicament desplaçaments d’accés veïnal, representant intensitats
de trànsit molt reduïdes. Aquest fet afavoreix notablement la
mobilitat a peu ja que aquesta queda garantida en convivència amb
el trànsit motoritzat.
En analitzar l’estat de les xarxes per a vianants existents a l’entorn
de l’àmbit de Miramar cal diferenciar dues zones o tipus
d’urbanització, essent l’avinguda del Rectoret el límit de separació
entre ambdues tipologies de vialitat.
D’una banda, els vials situats al sud del sector es caracteritzen ser
vials de plataforma única on es reserva un espai lateral de paviment
diferent per a vianants. Exemples concrets en són l’avinguda Aigua
Blava o els carrers Baronia i Mediterrani. L’espai reservat per a
vianants esdevé força estret, amb presència d’arbrat i habitualment
hi aparquen vehicles. Tot plegat, provoca que es tracti d’un espai
amb mancances per a les persones amb mobilitat reduïda. D’altra banda, a l’oest de l’avinguda del Rectoret tots
els carrers disposen de vorera amb una amplada entorn a 1,5m, que redueix fins a 0,8 m en alguns casos degut a
la presència de mobiliari urbà. Alguns d’aquests vials han estat urbanitzats recentment i disposen de guals per a
vianants que garanteixen la mobilitat a peu.
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Tenint en compte els actuals usos de l’entorn del sector són bàsicament residencials i que l’accés al nucli urbà a
peu queda lluny, els principals desplaçaments de vianants són bàsicament per raons d’oci i lleure, mentre que
els principals desplaçaments a peu relacionats amb la mobilitat obligada principalment estan relacionats amb
l’activitat escolar.
Pel que fa als pendents els vials propers a l'àmbit es caracteritzen per oferir desnivells suaus o moderats
(inferiors al 8%), excepte en el tram superior de l’avinguda del Rectoret, limítrofa al sector Miramar, i al carrer
Pirineus es registra un pendent lleugerament superior a aquest valor.

5.1.3 ACTUACIONS EN RELACIÓ A LA XARXA D’ITINERARIS PER A VIANANTS
Per tal de determinar els itineraris que formen la xarxa de recorreguts per a vianants cal tenir en compte unes
condicions mínimes que ha de complir els vials.
ACCIÓ 1. DEFINIR LA XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A VIANANTS I MESURES CORRECTORES
El plànol 4 d’aquest document defineix la xarxa d’itineraris principals per a vianants de l’àmbit
Miramar. Les principals actuacions que es proposen i que es recolliràn en el Pla Parcial són:
•

Habilitar itineraris per a vianants en els espais lliures.

•

Garantir que l’ampliació de la secció de l’av. del Rectoret i l’arbrat previst permeti consolidar
un eix per a vianants amb amplada suficient i condicions òptimes d’accessibilitat.

•

Garantir que l’ampliació de l’av. de Roca Llaura compleixi les condicions òptimes per al pas
de vianants amb adequada convivència i seguretat amb l’itinerari ciclista i el pas de vehicles,
ja que es configura com a principal eix de connexió del sector amb la part central del nucli
urbà.

La xarxa d’itineraris principals per a vianants que es descriu en el plànol 4 d’aquest document haurà
de complir les següents característiques mínimes:
•

Disposar d’una amplada suficient. Com a criteri general, les voreres hauran de disposar
d’una amplada mínima lliure d’obstacles de 1,5 m, si bé es recomana que fixar-la en un
mínim de 2,5 metres, especialment si dóna cobertura a una zona comercial.

•

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.

•

Garantir unes condicions de qualitat mínimes en relació al pendent. Els recorreguts que
conformen la xarxa d’itineraris principal per a vianants hauran de comptar amb un pendent
màxim inferior al 8%, i només en casos excepcionals i degudament justificats es podrà
arribar puntualment a pendents de fins al 12%. El sector Miramar compta amb un escàs
desnivell, concentrat majoritàriament al nord del sector. L’únic carrer de dins el sector on es
supera el pendent màxim del 8% és al tram nord de l’avinguda del Rectoret (entre el C.
Pirineus i el C. Cadí) on aquest valor assoleix el 12%; tot i això es considera part de la xarxa
d’itineraris per a vianants per la seva configuració com a passeig arbrat, i per ser l’únic accés
fins a l’extrem nord del sector juntament amb l’avinguda Roca Llaura. D’altra banda, alguns
vials de l’entorn de l’àmbit disposen de pendents propers al 8% però sense arribar a superar
aquest valor; és el cas del C. Pirineus (7,3%) i C. Miramar (7,9%) però aquests ja no s’han
proposat com a principals itineraris per a desplaçaments a peu.

•

Garantir la connexió als principals pols de mobilitat. La xarxa d’itineraris principals per a
vianants ha de permetre la connexió cap als principals pols de mobilitat del municipi. En
aquest cas, al tractar-se d’un sector d’activitats econòmiques interessarà bàsicament que
connecti amb el transport públic i les zones residencials. Concretament, a Cunit es proposa

ACCIÓ 1. DEFINIR LA XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A VIANANTS I MESURES CORRECTORES
millorar l’accessibilitat a peu fins a l’oferta de transport públic que es proposa al POUM, i
garantir un bon accés als nuclis residencials de l’entorn (El Rectoret, Can Molas 2, la Baronia
i Can Nicolau) per tal d’afavorir la mobilitat a peu fins als nous centres de treball generats a
Miramar, així com amb l’escola propera.
•

Permeabilització de 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 100-150 metres. Aquesta distància encara hauria de ser
inferior en el cas dels vials considerats eixos comercials. En el cas de Cunit caldrà tenir en
compte aquestes consideracions en l’avinguda de Roca Llaura i l’avinguda del Rectoret.

•

Aplicar un tractament de zona pacificada en la resta de la vialitat del sector, especialment
els vials transversals que donen accés a l’equipament sanitari i als usos residencials, bé sigui
per mitjà d’una zona 30, o bé aplicant la prioritat invertida. En aquests vials, cal evitar
sobredimensionar l’espai de calçada dedicat als vehicles i guanyar-lo en favor de l’espai
destinat a vianants.

•

Cal tenir en compte les necessitats de mobilitat i accessibilitat de les persones que
realitzen les tasques de cura i gestió domèstica, tant en el projecte d’urbanització com de
construcció de l’equipament programat. El tipus d’usuaris d’aquest equipament pot
presentar necessitats especials de mobilitat, així com les persones que se en tindran cura.

Seguint aquests criteris que marcar el Decret 344/2006 de regulació d’estudis d’avaluació de la mobilitat
generada, el Pla Parcial Urbanístic incorporarà aquestes condicions a l’hora de definir els itineraris.

17

5.2 XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A TRANSPORT COL·LECTIU
5.2.1 ASPECTES GENERALS

Figura 5.1 Horaris del transport interurbà entre el Vendrell i Vilanova i la Geltrú

Malgrat formar part de l’àmbit territorial del Camp de Tarragona, Cunit forma part de la província de Tarragona,
Cunit forma part del sistema de transport públic integrat que regula l’ATM (Autoritat del Transport Metropolità)
de Barcelona, juntament amb els municipis del Vendrell i Calafell. El municipi actualment disposa de la següent
oferta:
Xarxa ferroviària:
•

Cunit disposa d’estació de tren. La principal línia que assegura la connexió del municipi és la línia R2 Sud de
Rodalies RENFE (Barcelona – Vilanova i la Geltrú – Sant Vicenç de Calders). Aquest servei garanteix la
connexió amb Vilanova i la Geltrú i Barcelona amb una freqüència d’entre 11 i 22 minuts en hora punta i
de 30 minuts en hora vall. Amb Sant Vicenç
de Calders la freqüència és de 30 minuts.
Complementàriament, per l’estació de
Cunit hi passen els trens de les línies R13 –
Barcelona - Lleida per Valls, i la R-14
Barcelona Lleida per Reus i Tarragona.
Tanmateix, a Cunit només s’hi atura una
expedició de la R-13 en cada sentit a
primera hora del matí, així que per accedir
a millors serveis ferroviaris cap a Lleida,
Valls, Reus i Tarragona és millor anar fins a
Sant Vicenç de Calders.

Transport interurbà per carretera:
•

La principal línia d’autobús interurbà que
garanteix la cobertura de Cunit és la línia El
Vendrell – Vilanova i la Geltrú, operada per
l’empresa Mon-Bus. Aquesta línia compta
amb 28 expedicions diàries per sentit, amb
una freqüència d’entre 30 i 40 minuts a
partir de les 6 del matí, i d’una hora a partir
de les 19.00 del vespre. La figura 5.1
mostra els horaris.

Font: Mon Bus
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Figura 5.3 Recorregut de les 3 línies de transport urbà proposades en el POUM de Cunit
Hi ha una segona línia que garanteix la connexió de Cunit amb Tarragona. Es tracta de la línia Vilanova i la
Geltrú – Tarragona, operada per l’empresa Mon-Bus, amb freqüència d’una expedició cada hora en cada
sentit. Aquesta línia té 3 parades dins de Cunit (La Ponderosa, Benzinera i Centre), tot seguint el tram urbà de
la C-31. La Figura 5.2 mostra el detall de les parades d’aquesta línia.

Figura 5.2 Recorregut i parades de la línia Vilanova - Tarragona

Font: Mon Bus

Transport urbà per carretera:
• Actualment, Cunit no disposa de transport urbà degut a les necessitats de contenció del pressupost, tot i
que l’Ajuntament expressa la voluntat de recuperar el servei properament (al pressupost de 2018 ja es
preveu una partida pressupostària), amb una nova fórmula que permeti compatibilitzar el cost amb les
necessitats del servei. Així, les úniques connexions internes dins del municipi s’han de fer o bé amb taxi o
amb vehicles compartit d’altre veïns.
Així mateix, el POUM de Cunit preveia la creació de 3 línies d’autobús urbà per tal d’optimitzar i potenciar
el servei de transport públic dins el municipi. Aquestes zones ja quedaven cobertes pel servei de transport
urbà anterior, però unides amb una única línia. També preveu la millora de l’estació de ferrocarril i la
creació d’una extensa zona d’aparcament al voltant (Park&Ride) per fomentar la intermodalitat entre
transport públic i privat i així afavorir la mobilitat sostenible. Pel que fa a la mobilitat a peu o en bicicleta
es preveu l’obertura i adequació de carrers i zones verdes i crear carrils bici a les principals vies urbanes i
la carretera de Barcelona. Les línies proposades, il·lustrades en la figura 5.3, són les següents:
•

Línia 1 (L1): connexió de les urbanitzacions del nord i el sector oriental del municipi amb el centre urbà de Cunit.

•

Línia 2 (L2): connexió del sector occidental del municipi amb el centre urbà de Cunit.

•

Línia 3 (L3): recorregut intern per la part central del municipi connectant els principals focus atractors de
mobilitat del municipi (destacant els principals equipaments i serveis).

Font: Ajuntament de Cunit, POUM.
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La taula següent presenta tots els punts de parada previstos en el POUM de les línies urbanes de Cunit.
Taula 5.1 Parades de les línies d’autobús urbà proposades en el POUM de Cunit
LÍNIA 1

LÍNIA 2

LÍNIA 3

Estació de Cunit

Estació de Cunit

Estació de Cunit

SES – Centre de Secundària

SES – Centre de Secundària

SES – Centre de Secundària

Av. Barcelona – Plademar

Av. Diagonal

Av. Diagonal

Zona Esportiva

Av. Barcelona – Plademar

Av. Barcelona – Plademar

Escola Pedrera

Av. Barcelona – Pla de Cunit

La Pedrera

Cementiri Nou

CEIP Pompeu Fabra

Escola la Pedrera

Pl. Jardí

Parc Central 2

Zona Esportiva

Els Jardins

Miramar

Parc Central 2

L’hotel

Can Molas 2

Escola el Rectoret

Els Rosers

El Rectoret

El Rectoret

Costa Cunit

Can Torrents

CAP

Pl. L’Andromeda

Cal Cego

Institut Prat de Cunit

Puig de Tiula

Av. Barcelona – Can Toni

HAUG

Cementiri Nou

Institut Prat de Cunit

Estació de Cunit

La Pedrera

Estació de Cunit

Escola Solcunit
Av. Barcelona – Plademar
Av. Barcelona – Pla de Cunit
CEIP Pompeu Fabra
Institut Prat de Cunit
Estació de Cunit
Font: Ajuntament de Cunit, POUM

D’altra banda, el Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 2020 no fa propostes concretes de millora del servei
que afectin Cunit, però es preveu que juntament amb el procés d’implantació de la T-Mobilitat, es completi una
millor integració tarifària entre àmbits com serien els de l’ATM de Barcelona i Tarragona. Aquesta mesura
milloraria la comoditat i cost dels viatges des de Cunit cap a qualsevol dels dos àmbits.
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5.2.2 LA XARXA DE TRANSPORT COL·LECTIU AMB INCIDÈNCIA AL SECTOR

5.2.3 ACTUACIONS EN RELACIÓ AL TRANSPORT COL·LECTIU

L’accessibilitat al transport col·lectiu des del sector Miramar
queda actualment compromesa degut a la falta de transport
urbà, però quedaria garantida si es tira endavant la reactivació
del servei de transport urbà seguint les directrius del POUM. En
aquest cas, la línies 2 connectaria l’àmbit amb l’Estació de tren al
llarg de tota l’avinguda Roca Llaura i Travessera dels Ibers (part
Nord i Est del sector) mentre que al L2 donaria cobertura a les
proximitats del sector per la banda sud.

Les actuacions que es presenten a continuació donen resposta a les necessitats de transport col·lectiu a l’àmbit
afectat pel Sector SUD 5 Miramar.

Pel que fa a l’accés al servei interurbà tant en ferrocarril com per carretera, la distància a recorre és superior als
1.500 m. Així, actualment no hi ha possibilitat de connexió amb transport públic amb el transport interurbà. La
figura 5.4 mostra el radi de cobertura de l’actual servei de transport col·lectiu. S’observa la dificultat d’accedir al
transport públic interurbà des del sector. Cap punt de parada de transport interurbà existent es troba a menys
de 750m del sector.
Figura 5.4 Àrea d’influència de les parades de transport públic respecte el sector Miramar

ACCIÓ 1. GARANTIR QUE L’OFERTA DE TRANSPORT PÚBLIC PUGUI SATISFER LA NOVA MOBILITAT
GENERADA
Tenint en compte la situació de l'àmbit, la connexió del sector tant al transport col·lectiu urbà i
interurbà s’ha d’efectuar per mitjà de la reactivació del transport urbà, ja que pel seu emplaçament
no resulta viable la desviació d’alguna de les línies interurbanes. Cal tenir en compte que de l’actual
proposta de Transport Urbà inclosa en el POUM, la línia 2 permetria la connexió òptima del sector
tant amb les parades d’autobús interurbanes com amb el centre urbà i l’estació de ferrocarril.

Tenint en compte les estimacions de nova mobilitat que generarà el sector i que utilitzarà el transport
col·lectiu (vegeu l’apartat 4.4 d’aquest document), el nombre de viatges/dia que pot suposar la
implantació d’aquest sector se situarà en un màxim de 340 viatgers.
Comptant amb una ocupació mitjana de 55 viatgers per vehicle, caldrien un mínim de 6 expedicions
diàries en dies de màxima afluència, per tal de donar cobertura a la demanda generada pel sector.
Taula 5.2 Utilització del transport públic per la nova mobilitat generada
Paràmetre
% d’utilització del transport públic
Viatges/dia en transport públic
Desplaçaments (anada+tornada)
Núm. d’expedicions necessaris (55 viatgers per vehicle)

Mobilitat
Mobilitat
interna
externa
5%
15%
120
220
60
110
6 expedicions

Així mateix, la proposta del POUM per la L2 del transport urbà preveu dues parades al sector, una
just al sud a l’inici de l’avinguda Roca Llaura i l’altre al nord.
Tenint en compte que actualment es desconeix la possibilitat de creació d’aquesta línia, en el marc
del present estudi es proposa la creació d’un servei de bus llançadora que connecti el sector amb el
centre urbà i les parades de bus i ferrocarril. Aquesta pot ser una mesura temporal i a replantejar
quan es torni a implantar l’oferta de transport públic dins del municipis. Aquesta llançadora hauria
de connectar el sector (parada a l’avinguda Roca Llaura i el carrer Miramar) amb l’estació de tren de
Cunit, amb un itinerari d’uns 2,6 km per trajecte. En el plànol 6 de l’annex es fa una proposta del
recorregut proposat per aquesta llançadora.
Font: Lavola, a partir de la cartografia de l’ICC
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5.3 XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A BICICLETA
5.3.1 ASPECTES GENERALS
Actualment, el municipi de Cunit només disposa de carril bici a la part nova del Passeig Marítim i un itinerari que
circula per camí de terra en una zona verda d’esbarjo anomenada “Cunit al teu aire, Fondo del Roig” . En aquest
sentit, cal tenir en compte que el trànsit registrat en els vials urbans del municipi és escàs, afavorint la circulació
en bicicleta per la calçada. Tot i això, cal garantir una major seguretat dels ciclistes oferint espais de convivència
degudament senyalitzats o bé carrils específics segregats.
En el POUM de Cunit (2006) es proposa promocionar la utilització de “les cames i la bici” a partir de permeabilitzar
la xarxa viària i crear nous carrers i itineraris. En aquest mateix document es recull la dificultat de crear carrils bici
tenint en compte la vialitat urbana actual. L’escassa amplada de la majoria dels vials i l’estructura urbana de baixa
densitat no faciliten la creació de carrils bici segregats. Tot i això, les intensitats de trànsit dels vials de la majoria
de carrers de Cunit garanteixen la convivència de la bicicleta i el trànsit motoritzat. No obstant això, els principals
eixos de distribució de vehicles del municipi, sobretot la travessera urbana de la C-31, no compleixen les
condicions òptimes per garantir aquesta cohabitació modal i per això el POUM proposa la possibilitat de valorar
la creació de carrils bici en aquests principals eixos viaris com a estructuradors de la xarxa ciclista.

Tenint en compte els futurs desenvolupaments previstos al sector, es creu convenient senyalitzar degudament
com a espai de cohabitació els principals itineraris d’accés a Miramar per la banda oest i els sectors de connexió
amb els pols de mobilitat propers. Cal tenir en compte que l’àmbit del PPU serà bàsicament receptor de visitants,
ja sigui degut a mobilitat generada per les activitats econòmiques i comercials com per l’equipament sanitari i la
residència. Per aquest motiu cal garantir una bona connexió entre les zones residencials properes i així facilitar
l’accés als usos de Miramar.

5.3.3 ACTUACIONS EN RELACIÓ A LA XARXA D’ITINERARIS PER A BICICLETA
Per tal de determinar els itineraris que formen la xarxa de recorreguts per a bicicletes cal tenir en compte unes
condicions mínimes que han de complir els vials proposats per tal de donar cobertura a tot el sector.
ACCIÓ 1. DEFINIR LA XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A BICICLETES.
El plànol 5 d’aquest document defineix quina ha de ser la xarxa d’itineraris principals per a bicicletes
del sector. Les principals actuacions que es proposen en aquesta xarxa són:
-

Preveure la construcció d’un carril bici segregat a l’avinguda de Roca Llaura, que es configura
com a important eix viari. Es considera necessari que l’itinerari pedalable que es planteja
sigui amb carril bici segregat bidireccional.

-

Senyalitzar degudament el carrer Provença com a vial de convivència entre bicicletes i el
trànsit motoritzat. Tenint en compte que la prolongació de l’avinguda de Roca Llaura
afavorirà la circulació en vehicle privat per aquest eix, es proposa adaptar el carrer Provença
com a itinerari pedalable de cohabitació, ja que la intensitat de vehicles que hi circularan
serà escassa.

-

Senyalitzar degudament la resta de carrers fora de l’àmbit com a zona de convivència o zona
30 per tal d’afavorir la connectivitat de la xarxa ciclista amb la resta de pols d’activitat del
municipi, especialment l’escola.

5.3.2 LA XARXA D’ITINERARIS PER A BICICLETA AMB INCIDÈNCIA AL SECTOR
Tenint en compte l’actual situació de la xarxa de carrils i espais d’ús exclusiu per a la bicicleta en tot el municipi
no es pot pretendre desenvolupar una gran reserva de superfície dins del sector de Miramar destinada a aquest
mitjà de transport si després no hi ha prevista una bona xarxa d’itineraris per a bicicletes fora de l’àmbit
d’actuació. Així, es preveu la creació d’un itinerari ciclista segregat al llarg de l’avinguda Roca Llaura, que
coincideix amb l’eix que connectaria el nord del nucli amb el centre urbà. Aquest itinerari no coincideix amb els
itineraris plantejats per vianants, que circularien per les zones d’espai lliure i per l’avinguda Rectoret, més
propera a la continuïtat urbana i amb característiques de passeig arbrat, tot i que per les característiques de
l’avinguda, el farien també compatible com a itinerari de convivència.
Fora de l’àmbit de Miramar, l’itinerari ciclista proposat continuaria cap al sud pel camí de terra de la zona verda i
d’esbarjo “Cunit al teu aire, Fondo del Roig” que actua de transició entre la zona urbanitzada i la rural.
Seguidament entraria de nou dins el nucli pel parc central i a la Biblioteca Municipal Marta Mata, i enllaçaria amb
la zona comercial i els equipaments esportius, educatius i sanitaris del carrer de les Sorreres i avinguda del castell,
fins al Passeig Marítim, on es preveu un altre llarg itinerari ciclista. Cal dir, però, que per fer realitat aquests
itineraris garantint-ne la seguretat, calen importants actuacions fora de l’àmbit de Miramar. El pendent d’aquest
itinerari és suau (entre un 2,5% i un 5% en la seva majoria), exceptuant la part alta, just a la rotonda que encapçala
el sector, on el pendent és de gairebé el 8%.
Així, donat que les previsions de creació d’itineraris específics per a bicicletes són escasses i les intensitats de
trànsit de l’entorn del sector són molt baixes, es proposa potenciar la convivència d’aquest mode de transport
amb el trànsit motoritzat en els carrers interiors i els que connecten amb la resta de la trama urbana i principals
equipaments de la zona.
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Aquesta xarxa d’itineraris haurà de comptar amb les següents característiques mínimes:
-

Complir les condicions mínimes per esdevenir un itinerari segur. 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,
aquests 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 Departament de Territori i Sostenibilitat.

ACCIÓ 1. DEFINIR LA XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A BICICLETES.
Tenint en compte que tots els vials de l’entorn del sector, excepte aquells que formen part
de la xarxa de distribució del trànsit rodat, disposen d’intensitats de trànsit molt inferiors a
3.000 vehicles/dia, es consideren adequats per a garantir la mobilitat en bicicleta.
-

-

-

Garantir la connexió als principals pols de mobilitat. La xarxa d’itineraris principals per a
bicicletes ha de permetre la connexió cap als principals pols de mobilitat del municipi. En
aquest cas, al tractar-se d’un sector bàsicament industrial i comercial, cal garantir
l’accessibilitat fins l’estació de ferrocarril, les parades d’autobús interurbà i les diferents
zones residencials de Cunit.
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 el projecte d’urbanització.

ACCIÓ 2. GARANTIR UNA DOTACIÓ MÍNIMA D’APARCAMENT PER A BICICLETES A FORA DE LA VIA
PÚBLICA
Tal com s’indica al Decret 344/2006, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada,
cal preveure unes ràtios mínimes d’aparcament per a bicicletes a fora de la via pública (veure la taula
següent).
Taula 5.3 Places mínimes d’aparcament per a bicicletes
Tipus d’ús

Núm. de places

Ús d’habitatge

2 places/habitatge o 2 places/100m2 de sostre o fracció

Ús comercial

1 plaça/100m2 de sostre

Ús d’oficines

1 plaça/100m2 de sostre

Ús industrial

1 plaça/100m2 de sostre

Equipaments docents

5 places/100m2 de sostre

Equipaments esportius, culturals, recreatius

5 places/100 places d’aforament

Altres equipaments públics

1 plaça/100m2 de sostre

Zones verdes

1 plaça/100m2 de sòl
Font: Decret344/2006 de regulació dels estudis de la mobilitat generada, 2006.

Taula 5.4 Places d’aparcament per a bicicletes ubicades fora de la via pública

Aquestes característiques a complir s'incorporaràn a la memòria del Pla Parcial Urbanístic SUD 5
Miramar.

L’estudi preveu, seguin les ràtios que dicta el Decret 344/2006 de regulació d’estudis d’avaluació de
la mobilitat generada, que s’ha de preveure una reserva de 653 places d’aparcament per a bicicletes.
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ACCIÓ 2. GARANTIR UNA DOTACIÓ MÍNIMA D’APARCAMENT PER A BICICLETES A FORA DE LA VIA
PÚBLICA

5.4 XARXA D’ITINERARIS PER A VEHICLES

No obstant això, tenint en compte les característiques del sector, el seu emplaçament i els usos
previstos es proposa reduir aquestes ràtios, ja que es troben absolutament sobredimensionades. En
aquest sentit la proposta que es fa en el marc d’aquest estudi és la següent:

La xarxa viària interna de Cunit es caracteritza per un important eix vertebrador del trànsit rodat que travessa el
municipi d’est a oest. Es tracta de la carretera de Barcelona o travessera urbana de la C-31 que actua com a
important via urbana i interurbana del municipi.

-

En les zones verdes, tenint compte la ubicació del sector i la superfície reservada per a aquest ús es
proposa una instal·lació inicial de 35 places d’aparcament (1 plaça/500m2 de sòl), i una ampliació
posterior en funció de la demanda. Aquestes places s’ubicaran a l’espai públic.

-

En els usos d'activitat econòmica, es proposa una instal·lació inicial de 64 places (1 plaça/250m2 de
sostre) amb una ampliació posterior en funció de la demanda. Aquestes places s'ubicaran a fora de la
via pública.

En aplicar aquestes reduccions inicials, en l’àmbit del sector Miramar s’obté un valor inicial de 419
places d’aparcament a fora de la via pública, les quals el promotor haurà d’ampliar segons la
demanda.
En tots els aparcaments de bicicletes emplaçats a fora de la via pública cal preveure un emplaçament
“privilegiat” d’aquest aparcament, de màxima accessibilitat a l’equipament o activitat corresponent.
De forma orientativa cal preveure una reserva d’un espai d’1 m 2 per cada plaça d’aparcament per a
bicicletes. La ubicació exacte d’aquestes places d’aparcament per a bicicletes s’haurà de determinar
en els futurs projectes urbanístics.

5.4.1 ASPECTES GENERALS

A banda d’aquest important vial cal destacar alguns vials perpendiculars a aquest que permeten distribuir el
trànsit urbà del municipi. En aquest sentit cal destacar l’avinguda de Juli Cèsar i l’eix format pel carrer de l’Ebre i
el carrer de les Sorres. Cal tenir en compte, que la via del ferrocarril actua com a barrera i que no tots els carrers
tenen pas subterrani o pont per creuar-la.
D’altra banda, cal destacar els vials paral·lels a la via del ferrocarril, alguns amb passarel·les per a vianants que
permeten creuar la via. Aquests eixos esdevenen importants vials d’accés a la zona de platges i els blocs
residencials de l’entorn.
La tipologia urbana del municipi de baixa densitat provoca que la majoria de carrers (excepte en els citats en els
paràgrafs anteriors) es caracteritzin per mantenir intensitats de trànsit molt baixes i bàsicament un ús veïnal.

5.4.2 LA XARXA D’ITINERARIS PER A VEHICLES AMB INCIDÈNCIA AL SECTOR
Tal com s’ha comentat en l’apartat anterior, la urbanització dispersa característica de Cunit provoca que la vialitat
predominant al municipi sigui de caràcter veïnal. L’entorn més immediat al sector es caracteritza per presentar
una vialitat d’aquest tipus amb intensitats mitjanes diàries de trànsit molt baixes o baixes.
Els principals eixos de distribució del trànsit propers a l’àmbit són el carrer Pirineus i les avingudes de la Marca
Hispànica i de la Roca Plana. També cal destacar el carrer de l’Ebre i l’avinguda de Can Nicolau com a vials de
connexió amb la carretera de Barcelona o C-31.
Per accedir al sector, es preveu, tal com es pot veure en la figura següent, la construcció enllaç amb accés a
l’autopista de la C-32 des de la rotonda on finalitza l’avinguda Roca llaura, de manera que no seria necessari
travessar la resta de la trama urbana. Així, l’avinguda Roca Llaura es convertirà en un nou eix garantint la connexió
del sector amb la resta de les vies de comunicació i focus de mobilitat del municipi.
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Figura 5.1 Connectivitat entre la Travessera dels Íbers i la rotonda d’accés a la C-32

ACCIÓ 1. DEFINIR LA XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A VEHICLES.
El plànol 7 de l’annex defineix quina ha de ser la xarxa d’itineraris principals per a vehicles de l’entorn
del sector Miramar. Les principals actuacions que es proposen en aquesta xarxa són:
-

Creació del nou vial d’accés entre el sector i l’autopista C-32. Tenint en compte els usos
previstos en el PPU i la connexió entre l’accés i sector, resulta molt recomanable crear un
nou accés a aquesta infraestructura, especialment per evitar que el trànsit de vehicles
pesants i els desplaçaments externs s’insereixin en una trama urbana gens adequada per
aquest ús.

-

Resulta imprescindible la prolongació prevista de l’avinguda Roca Llaura sigui el principal
eix d’accés al sector. Es proposa que aquest vial esdevingui el principal eix de connexió del
sector, tant cap a la C-31 com amb el centre del nucli. Al coincidir amb la xarxa ciclista, cal
que es garanteixin les condicions de seguretat per als usuaris d’aquest mode de transport.

-

Es recomana aplicar direccionalitat en sentit únic part dels vials de les urbanitzacions de
Can Moles i el Rectoret (Carrer Montseny, av. Montserrat), potenciant la seva pacificació i
actuant com a un element dissuasori del trànsit de pas. Es proposa que el principal pes de la
xarxa de vehicles del sector l’assumeixi l’av. Roca Llaura.

En el mateix plànol 7, s’indica la xarxa viària principal de propera a l’àmbit i així comprovar la
continuïtat de la xarxa proposada del sector, així com la connexió amb les infraestructures viàries
supramunicipals.
Font: PPU SUD5 2019
En aquests moments, doncs, la xarxa d’itineraris per a vehicles existent fins al sector és força precària però amb
el desenvolupament del sector i dels accessos previstos des de la C-32 es produirà una millora substancial. Per
altre banda, els carrers de distribució del sector es plantegen amb una amplada de 10m i en un sentit de circulació
únic. Només les avingudes Rectoret i Roca Llaura, així com la travessera dels Ibers des d’on s’accedirà al sector,
serien de doble sentit.
Tenint en compte la distribució modal que s’ha presentat en els apartats anterior i a la mobilitat generada en
cadascun dels usos del sector (excepte la mobilitat generada pels espais lliures ja que serà únicament no
motoritzada), cada dia es generarà una mobilitat en vehicle privat d’uns 2.672 desplaçaments (entrada i sortida
d’uns 1.000 vehicles, si es considera una ocupació d’1,3 persones per vehicle). Es preveu que el principal volum
de trànsit generat pel sector sigui principalment assumit per l’avinguda de Roca Llaura i el nou vial de connexió
amb l’autopista. D’aquesta forma la resta de vials del sector i el seu entorn mantindran el seu caràcter veïnal.

Per altra banda, tenint en compte els criteris que fixa el Decret 344/2006, tots els vials de nova
urbanització del sector Miramar hauran de complir els següents condicionants:
1.

Garantir que tots els vials compten amb amplades suficients. Els vials previstos en la xarxa
d’itineraris per a vehicles comptaràn amb una amplada superior al mínim de 10m.

2.

Es recomana que els vials disposin de l’amplada adequada per als usos que hagin de tenir però
s’eviti els seu sobredimensionament, ja que es podrien donar situacions habituals no desitjades
(aparcament en doble filera o excessos de velocitat).

Seguint aquests criteris, el Pla Parcial Urbanístic incorporarà les condicions a l’hora de definir la
xarxa d’itineraris per a vehicles.

5.4.3 ACTUACIONS EN RELACIÓ A LA XARXA D’ITINERARIS PER A VEHICLES
Per tal de garantir l’accés al sector en vehicle privat es proposen les actuacions següents en relació a la xarxa
viària.
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5.5 RESERVES D’ESPAIS PER A APARCAMENT
ACCIÓ 2. HABILITACIÓ DE MECANISMES PER L’ACOMPLIMENT DELS LÍMITS DE VELOCITAT
Com ja s’ha dit, la urbanització de l’entorn immediat del sector, seguint les característiques de Cunit,
presenta una vialitat de caràcter veïnal amb unes intensitats de trànsit mitjanes diàries molt baixes o
baixes.
Aquestes característiques solen portar a un abús dels límits de velocitat i per això, es proposa que
s’instal·lin mecanismes i sistemes per tal d’evitar que els vehicles circulin a més velocitat de la
permesa.
Alguns mecanismes que es poden aplicar, sempre tenint en compte el trànsit de la via i les seves
característiques i funcions, són:

-

Instal·lació d’elements reductors de velocitat com:
a.
b.

-

-

5.5.1 ASPECTES GENERALS
El parc mòbil de Cunit, segons dades de 2016, està format per un total de 6.875 vehicles. Aquests es distribueixen
de la forma següent: 5.019 turismes, 871 camions i furgonetes, 833 motocicletes i ciclomotors, 16 tractors
industrials i 16 altres vehicles.
Pel que fa a l’índex de motorització de Cunit, l’any 2012 aquest era de 516 vehicles per cada 1.000 habitants.
L’evolució d’aquest indicador ha anat creixent des de 1991 fins a 1999, any en que es va registrar un valor màxim.
A partir de 1999 l’índex de motorització ha anat disminuint, tot i que en els últims anys s’ha mantingut força
inestable degut a la situació econòmica. Així, a partir del 2010 l’índex va augmentar considerablement i el 2012
sembla que torna a la tendència decreixent (vegeu la taula 5.5).
Taula 5.5 Evolució de l’índex de motorització de Cunit (1991-2012)
PER 1000 HABITANTS
ANY
CAMIONS I
TURISMES
MOTOCICLETES
TOTAL
FURGONETES

Passos de vianants amb ressalt, que consisteix en una elevació de la calçada que
combina amb la ubicació d’un pas de vianants.

2012

373,67

57,03

74,77

516,24

2011

374,23

58,24

75,61

519,64

Esquenes d’ase, que són elevacions de la calçada en tota la franja transversal
pavimentada.

2010

369,54

55,68

75,50

513,24

2009

366,24

53,59

76,23

509,41

2008

372,04

52,42

78,69

516,62

2007

377,7

52,4

82,2

525,3

c.

Coixins berlinesos, que són elevacions parcials de la calçada.

d.

Bandes prefabricades que són elevacions a la calçada en tota una franja
transversal.

2006

391,9

49,9

82,7

538,1

2005

400,6

46,7

85,3

545,1

Bandes transversals d’alerta, que són bandes estretes amb relleu que es disposen
transversalment a la superfície de la calçada i alerten els conductors quan són revessades
mitjançant un soroll característic i vibracions a l’interior del vehicle.

2004

413,2

43,8

83,4

552,6

2003

418,0

44,6

85,6

558,8

2002

419,3

43,8

85,5

557,1

2001

414,9

43,9

84,2

550,8

2000

435,2

47,5

92,9

583,9

1999

457,0

47,8

98,2

612,5

1998

403,6

43,3

91,4

546,7

1997

415,0

46,4

91,1

561,0

1996

366,5

40,5

82,7

497,6

1995

342,7

40,5

79,2

470,2

1994

327,9

39,3

72,8

446,4

1993

327,8

39,1

73,4

447,8

1992

312,0

36,9

79,3

436,1

1991

287,0

35,5

83,3

411,6

Instal·lació de franges d’aparcament en costats intermitents de la calçada.

Els consegüents projectes d’urbanització hauran de preveure la instal·lació d’algun mecanisme,
sistema o disseny urbà adaptat a les característiques de volum i trànsit de la via per tal d’evitar que
els vehicles circulin a més velocitat de la permesa.

Font: Institut d’Estadística de Catalunya

El procés de decreixement de la taxa de motorització experimentat fins l’any 2009 s’entén en comprovar el
creixement molt elevat de població que ha registrat el municipi. Entre 1998 i 2009 el municipi va passar de 4.849
a 12.279 habitants. En canvi, el parc de vehicles va continuar augmentat però a un ritme més lent. La població va
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continuar creixent més moderadament fins el 2012, quan va assolir 12.626 habitants i a partir de llavors va baixar
significativament dins als 11.808 habitants del 2016. Aquest canvi, juntament amb el canvi de situació econòmica,
explicaria l’increment final de l’índex de motorització.

ACCIÓ 1. GARANTIR UNA DOTACIÓ D’APARCAMENT A FORA DE LA VIA PÚBLICA
pública. Així, el nombre resultant és de 167 places d'aparcament en l’ús residencial, que s’han de
situar fora de la via pública.
En relació a l’aparcament a la via pública es recomana seguir els criteris que fixa el llibre d’estil dels
Sectors d’Activitat Econòmica editat per l’INCASOL. En aquest document es recomana que
l’aparcament a la calçada es disposi en forma de cordó i s’eviti l’aparcament en bateria o semi-bateria.
La major part d’aquesta dotació d’aparcament hauria de donar resposta únicament als visitants a
temps parcial de la zona industrial.

5.5.2 ACTUACIONS EN RELACIÓ ALS ESPAIS PER A APARCAMENT
Per garantir una reserva d’aparcament suficient dins el sector es proposa:
ACCIÓ 1. GARANTIR UNA DOTACIÓ D’APARCAMENT A FORA DE LA VIA PÚBLICA
El Decret 344/2006 de regulació dels Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada determina la
previsió de places d’aparcament per a usos residencials. En aquest cas cal es fixa la següent dotació:
Taula 5.7. Places mínimes d’aparcament de vehicles fora de la via pública
Turismes
(places mínimes de 4,75 x 2,4)

Motocicletes
(places mínimes de 2,20 x 1,00)

Valor màxim:
1 plaça/habitatge o
1 plaça/100m2 de sostre

Valor màxim:
0,5 places/habitatge o
1 plaça/200m2 de sostre

Font: Decret 344/2006 de regulació dels Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada

Segons els usos previstos en el sector de Miramar es, preveu la construcció de 12.555 m2 de sostre
destinats a ús residencial. En base a aquesta superfície s’ha calculat el nombre de places
d’aparcament per a vehicles i motocicletes que caldrà preveure el desenvolupament del pla parcial
(veure la taula 5.8), segons els criteris del Decret 344.
Taula 5.8 Reserva de places d’aparcament per a vehicles fora de la via pública en el futur PPU Miramar
Usos de sòl

Residencial

Superfície
sòl

22.108

Superfície
sostre

12.555

Habitatges

Places
d'aparcament

Ràtio

Places
d'aparcament

1 plaça
turismes
/habitatges

125 turismes

1 plaça
turismes /
100m2
/habitatges

126 turismes

0,5 places
motocicleta
/habitatge

63
motocicletes

1 plaça
motocicleta /
200 m2
sostre

63
motocicletes

Ràtio

125

Font: MPOUM SUD5 de Miramar i Decret 344/2006 de regulació dels Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada.

El nombre de places mínim d’aparcament segons el decret 344/2006, és de 126 turismes i de 63 per
a motocicletes. No obstant, tenint en compte el parc mòbil actual i la situació del sector, pot resultar
recomanable que s’opti per una ràtio de 1 plaça per cada 75m2 de sostre residencial, tal com indica
el POUM de Cunit, amb l’objectiu de garantir que l’aparcament residencial s’emplaci fora de la via
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ACCIÓ 2. RECOMANACIONS D’APARCAMENT PER USOS NO RESIDENCIALS
Tot i que el Decret 344/2006 no contempla la necessitat de reservar una dotació mínima
d’aparcament fora de la via pública per a usos d’equipament sanitari – assistencial, es recomana
reservar un espai per a l’aparcament de vehicles a l’interior de les parcel·les destinades a aquest ús.
Taula 5.9. Característiques de la mobilitat del sector
Mobilitat del sector Miramar

4.046 viatges/dia

Mobilitat del sector generada per a us
sanitari-assistencial

1.402 viatges/dia

Distribució modal de la
mobilitat interna (925 viatges/dia)

60% vehicle privat
5% transport públic
35% a peu o en bicicleta

Distribució modal de la mobilitat
externa (477 viatges/dia)

85% vehicle privat
15% transport públic
0% a peu o en bicicleta

Ocupació mitjana dels vehicles

1,3 ocupants/vehicle

Nre. de viatges/dia per usuari

2,5 - 3

Nre. d’entrades al sector amb vehicle
privat

200 vehicles

Demanda d’aparcament del sector

75-100 places

Tal i com s’observa a la taula anterior l’estimació del nombre de places d’aparcament per a vehicle
en l’àmbit del sector és d’unes 75-100 places, tot i que variarà en funció de les característiques
finals de l’equipament.
En aquest sentit, es proposa prioritzar al màxim la dotació d’aparcament a fora de la via pública, a
l’interior de les parcel·les destinades a sòl industrial i/o comercial, i minimitzar en la mesura del
possible la dotació d’aparcament a la via pública, aprofitant l’espai a altres modes de transport més
sostenibles. En relació a l’aparcament a la via pública es recomana seguir els criteris que fixa el llibre
d’estil dels Sectors d’Activitat Econòmica editat per l’INCASOL.
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ACCIÓ 3. GARANTIR UNA RESERVA DE PLACES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA
Tal i com fixa el Decret 344/2006, cal establir una reserva de places per càrrega/descàrrega a l’espai
públic quan es donin les condicions següents:
a)

En els locals comercials: 1 plaça per cada 1.000 m2 de superfície de venda o 1 plaça per cada 8
establiments (emprar el valor més restrictiu). Aquest requeriment pot ser efectiu o no en funció de les
activitats que s’implantin al polígon industrial.

b)

En oficines: 1 plaça per cada 2.000 m2 d’ús d’oficines.

Aquest requeriment no aplica als usos i superfícies previstos al sector, si bé resulta recomanable
preveure aquests espais a l’entorn de l’equipament sanitari-assistencial i també a prop dels usos
hotelers.

ACCIÓ 4. POSSIBILITAT DE PREVEURE MOLLS DE CÀRREGA ALS ESTABLIMENTS
Tal i com fixa el Decret 344/2006, cal tenir en compte que cal:
a)

Han de disposar d'un moll o d'un espai mínim de 3 x 8 metres de càrrega integrat a la instal·lació o
situat a terrenys edificables del mateix solar, en cas de superfície de venda superior a 1.300 m2.

b) A partir d'aquesta superfície, pels següents 5.000 m2 de superfície de venda, han de disposar d'un
altre moll addicional de les mateixes característiques i un altre més per cada un dels següents 10.000
m2.
Aquest requeriment no aplica als usos i superfícies previstos al sector.

ACCIÓ 5. DISPOSAR DE PUNTS DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS
D’acord amb el Reial Decret 1053/2014 de 12 de desembre, pel que s’aprova la Instrucció Tècnica
Complementària (ITC) BT-52: «Instal·lacions amb fins especials. Infraestructura per la recàrrega de
vehicles elèctrics», del reglament electrotècnic de Baixa Tensió, caldrà preveure les següents
infraestructures referents a punts de recàrrega per a vehicles elèctrics:
•

En aparcaments públics permanents, privats, d’empresa o depòsits municipals, es preveuran les
instal·lacions necessàries per subministrar una estació de recàrrega per cada 40 places. Aquest
requeriment aplicarà a tota l’oferta d’aparcament prevista al sector.

•

En els habitatges particulars caldrà preveure les dotacions mínimes de l’estructura per a la recàrrega
de vehicles elèctrics en edificis o com a mínim deixar la seva preinstal·lació. Aquest requeriment afecta
a tots els habitatges previstos.

ACCIÓ 6. PREVEURE LA RESERVA DE PLACES D’APARCAMENT PER A PMR
D’acord amb l’Ordre VIV/561/2010 de l’1 de febrer del Codi d’Accessibilitat, s’ha de preveure la
reserva d’1 plaça d’aparcament per cada 40 places d’aparcament en sòl públic per a Persones amb
Mobilitat Reduïda.
Aquestes places, tant les disposades en perpendicular com en diagonal a la vorera, hauran de tenir
una dimensió mínima de 5,00 metres de longitud per 2,20 metres d’amplada i a més a més, hauran
de disposar d’una zona d’aproximació i transferència lateral d’una longitud igual a la de la plaça i una
amplada mínima d’1,50 metes.
La ubicació de les places es determinaran en els corresponents projectes urbanístics i hauran de ser
a càrrec del promotor del projecte.
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5.6 PROPOSTA DE FINANÇAMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC
Tal i com s’ha plantejat a l’apartat 5.2 d’aquest document, l’accessibilitat al transport públic d’aquesta zona es
garantirà per mitjà de la reactivació del serveu de transport urbà de Cunit, que ja està previst en el POUM. Mentre
això no succeeixi, es proposa la creació d’un servei de llançadora formada per 6 expedicions al dia. Aquesta línia
farà un trajecte d’uns 2,6 km de distància per connectar el sector amb el centre urbà de Cunit, les línies
interurbanes i l’estació del ferrocarril segons el traçat proposat en el POUM per la L2. Així, per calcular el cost
d’aquest servei, que actualment no existeix, s’han fet diferents consideracions.
•

El cost imputable al sector ha de ser la part proporcional del recorregut que dona servei al sector, per tant s’ha
considerat els 2,6km/expedició.

•

El servei de transport urbà cobriria la demanda del sector, però també afavoriria una demanda potencial d’altre
sectors per on circularia la línea. Així, es proposa que la mobilitat generada per Miramar seria aproximadament el
50% de la demanda d’aquesta línea i per tant, el % de participació en el dèficit d’explotació resultant seria del 50%.

El dèficit d’explotació d’aquest increment del transport públic de superfície s’ha calculat segons la fórmula
proposada pel Decret 344/2006 de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. Els valors que
s’han considerat són:
▪ D = Dèficit d’explotació del transport públic de superfície. El Decret fixa que aquest valor és del 70%
(factor de 0,7).
▪ r = Increment dels km totals recorreguts a diari. S’ha considerat que el recorregut de la línia 2 dels
transport urbà entre l’estació de ferrocarril i el sector de Miramar seria d’uns 2,6 km. Amb 6 expedicions
diàries, els quilometratge per assegurar la demanda del sector seria de 15,6 km al dia.
Taula 5.10 Quilometratge anual segons les expedicions proposades
Expedicions

Exp. /dia

Km

Dies/any

Total

Dia feiner

6

2,6

365

5.694

Total

5.694

Font: Lavola

▪ p = Preu unitari del km recorregut (2,63 €/km). Aquest és el preu unitari de l’any 2004, el qual cal
actualitzar-lo amb l’IPC anual corresponent, que per l’any 2018 és un 28,2%. Així, el preu actual és de
3,37€/km (aplicant l’IPC general de l’Estat entre el juliol de 2004 i el juliol de 2018).
Tenint en compte aquests valors s’obté el dèficit d’explotació següent:
D = 5.694 km* 3,37 €/km * 0,7 = 13.432 €/any

Tanmateix, com s’ha dit, no tot el cost del servei ha de ser assumit pel sector ja que la resta de barris del municipi
en traurien també benefici. S’estima que la demanda del servei de transport seria el 50% de la demanda total.
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Així, l’aportació del sector de Miramar pel finançament del transport públic hauria de ser el que es mostra en
la taula 5.11.
Taula 5.11 Aportació del sector de Miramar al finançament del transport públic
Dèficit d’explotació
Participació de Miramar
Dèficit imputable

13.432
50%
6.716€

Així doncs, els cost anual d’aquesta actuació es situa entorn dels 6.716 €/any, és a dir 67.160€ durant deu anys.
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