
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA 

MOBILITAT GENERADA 

 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL 

SECTOR INDUSTRIAL SOT D’ALUIES 

 

 

MOIÀ (MOIANÈS) 

 

 

VIC, FEBRER DE 2017 

 





 

ÍNDEX 3 

 

ÍNDEX 

1  INTRODUCCIÓ ............................................................................ 4 

2  OBJECTE ..................................................................................... 5 

3  PRESENTACIÓ DEL PLANEJAMENT .............................................. 6 

4  DIAGNOSI .................................................................................. 8 

4.1 ÀMBIT D’ESTUDI ............................................................................. 8 

4.2 XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A VIANANTS ............................ 9 

4.3 XARXA D’ITINERARIS PER A TRANSPORT PÚBLIC I COL·LECTIU ............ 12 

4.4 XARXA D’ITINERARIS PER A BICICLETES ........................................... 14 

4.5 XARXA BÀSICA PER A VEHICLES ...................................................... 14 

4.6 ANÀLISI DE LA MOBILITAT ACTUAL .................................................. 17 

5  DETERMINACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA ......................... 19 

6  EFECTES DE LA MOBILITAT GENERADA .................................... 20 

7  EFECTES DE LA MOBILITAT GENERADA .................................... 21 

7.1 ESTABLIMENT D’OBJECTIUS ............................................................ 21 

7.2 MESURES CORRECTORES ................................................................ 22 

8  MOBILITAT I CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA .......................... 23 

9  MOBILITAT I GÈNERE ............................................................... 24 

10  PROPOSTA DE FINANÇAMENT .................................................. 25 

11  RESUM I CONCLUSIONS ........................................................... 26 

 



ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 
MP PGOU MOIÀ AL SECTOR INDUSTRIAL SOT D’ALUIES 

 

4 INTRODUCCIÓ 

 

1 INTRODUCCIÓ 

El principal objectiu de la modificació puntual que es tramita és resoldre el desajust que hi ha 

entre una part de les edificacions industirals actualment existens i els límits de la zona qualificada 

com a industria extensiva, i alhora, permetre que l’actual activitat que es desenvolupa en les 

naus industrials objecte de l’àmbit pugui tenir continuïtat i consolidar-se.  

La present modificació té per finalitat regularitzar els desajustaments constructius que s’han 

produït al llarg dels anys de funcionament i successives ampliacions i modificacions a la zona 

industrial extensiva del Sot d’Aluies, edificacions industrials que ara ocupa una sola empresa Sosa 

Ingredients, S.L., que és la promotora d’aquest expedient. 

Per a portar a terme l’anterior regularització i consolidació, cal classificar com a sòl urbà una 

superfície de sòl no urbanitzable de 8.634,94 m2 (8.307,09 m2 d’ampliació de la clau extensiva i 

327,85 m2 d’espai lliure públic), fent una superfície total de 18.321,84 m2 (9.686,90+ 8.634,93), 

superfície que permetria regularitzar la situació de l’excés de volum construït dins l’àmbit original 

de la clau, regularitzar el volum construït en sòl no urbanitzable, encabir les ampliacions que es 

proposen, i finalment, tenir espai per situar l’aparcament dels treballadors, el qual es situarà al 

sud de l’àmbit fent de zona tamponadora entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable. L’edificabilitat 

màxima serà del 55%, per tant obtenim 10.077 m2 edificables.  

Sosa Ingredients, S.L., que es dedica a transformar productes del sector primari, té un gran 

dinamisme econòmic i exportador, per la qual cosa, necessita més espai per millorar i diversificar 

la seva activitat i perspectives. 

Per això, i a banda de la regularització de les edificacions existents, es demana la possibilitat de 

consolidació futura de l'activitat consistent en preveure un creixement de 2.054,31 m2, no 

solament per encarar el seu creixement sinó també perquè els nous edificis previstos son 

necessaris per a l’obtenció de la certificació IFS.  

Per tant, i segons el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació 

de la mobilitat generada, determina que serà d’àmbit d’aplicació d’aquesta figura el “Planejament 

urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin nova classificació del sòl urbà o 

urbanitzable”. 

És d’acord amb la normativa ara esmentada, doncs, que es redacta el present Estudi d’Avaluació 

de la Mobilitat Generada (EAMG) de la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal 

“Sector Industrial Sot d’Aluies” de Moià, a la comarca del Moianès. 
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2 OBJECTE 

L’objecte d’aquest estudi és complir amb les determinacions del Text refós de la Llei d’urbanisme, 

1/2010, i del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 

mobilitat generada. 

L’objectiu d’aquest document és avaluar la incidència de la Modificació puntual del Pla General 

d’Ordenació Municipal “Sector Industrial Sot d’Aluies” de Moià en la mobilitat de l’àmbit territorial 

més proper per tal d’evitar una incidència negativa en el correcte funcionament de les xarxes de 

mobilitat ja existents.  

Així mateix l’Estudi té també com a objectiu afavorir els mitjans de transport més sostenibles 

realitzant una proposta de mesures per tal de facilitar l’establiment d’un model de desplaçaments 

en què es premiïn aquells modes més sostenibles. Fent una anàlisi acurada de les diverses xarxes 

de mobilitat que connecten amb el sector objecte d’estudi es pretén incentivar un model de 

mobilitat d’acord amb els principis de la Llei de Mobilitat. 

Segons la Llei de Mobilitat 9/2003 “L’estudi d’avaluació de la mobilitat generada avalua 

l’increment potencial de desplaçaments provocat per una nova planificació o una nova implantació 

d’activitats i la capacitat d’absorció dels serveis viaris i dels sistemes de transport, incloent-hi els 

sistemes de transport de baix o nul impacte, com els desplaçaments amb bicicleta o a peu. Així 

mateix, també valora la viabilitat de les mesures proposades per a gestionar de manera 

sostenible la nova mobilitat i, especialment, les fórmules de participació del promotor per a 

col·laborar en la satisfacció d’aquesta nova mobilitat generada”. 

Per desenvolupar adequadament aquesta disposició, el Decret 344/2006 de regulació dels Estudis 

d’Avaluació de la Mobilitat Generada (EAMG) determina quin és el contingut que han de tenir els 

diferents tipus d’estudis d’avaluació de la mobilitat generada i en concreta la tramitació. 

Segons el Decret 344/2006: 

1. Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada avaluen l'increment potencial de 

desplaçaments provocat per una nova planificació o una nova implantació d’activitats i la 

capacitat d’absorció dels serveis viaris i dels sistemes de transport, incloent-hi els sistemes 

de transport de baix o nul impacte, com els desplaçaments amb bicicleta o a peu. 

2. També valoren la viabilitat de les mesures proposades en el propi estudi per gestionar de 

manera sostenible la nova mobilitat i, especialment, les fórmules de participació del promotor  

per col·laborar en la solució dels problemes derivats d’aquesta nova mobilitat generada. 

3. L’objectiu dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada és definir les mesures i actuacions 

necessàries per tal d’assegurar que la nova mobilitat generada en l’àmbit d’estudi segueixi 

unes pautes caracteritzades per la preponderància dels mitjans de transport més sostenibles, 

i així acomplir amb el canvi de model de mobilitat promogut per la Llei 9/2003, de 13 de 

juny, de la mobilitat.” 

Seguint allò que estableix el Decret 344/2006, a grans trets el present EAMG ha de contenir els 

següents apartats, que es detallen a l’art. 12, relatiu a les figures de planejament urbanístic 

general i llurs revisions o modificacions que comportin un canvi en la classificació del sòl: 

- Determinació de la mobilitat generada. 

- Proposta de xarxa d’itineraris per a vianants, bicicletes, transport públic i col·lectiu de 

superfície, i vehicles. 

- Proposta de finançament dels costos generats per l’increment de mobilitat. 
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3 PRESENTACIÓ DEL PLANEJAMENT 

L’àmbit de la modificació puntual (MP) ocupa una superfície total de 18.321,84 m2 d’acord amb la 

Memòria de la MP, aquest àmbit esta envoltat, gairebé en la seva totalitat, per terrenys agrícoles 

i es situa al sud-oest del nucli urbà de Moià.  

 

Entre les principals infraestructures de comunicació cal destacar la carretera C-59 que creua el 

T.M. de sud a nord i la carretera N-141c que el creua d’est a oest. 

L’àmbit del Sector Industrial del Sot d’Aluies és un sector industrial classificat com a sòl urbà clau 

“E” indústria extensiva en la revisió del planejament aprovada el 23 de gener de 1985. A partir 

d’aquesta revisió la indústria va realitzar successives ampliacions, les quals estan perfectament 

documentades. 

L’àmbit de la MP es situa a l’extrem sud oriental del polígon industrial Sot d’Aluies tal com es pot 

veure a la següent il·lustració: 
 

Il·lustració 1: Àmbit d’estudi. Font: DAE MP.  

 

El motiu de la modificació, tal i com s’ha dit en apartats anteriors, és el de regularitzar els 

desajustaments constructius que s’han produït al llarg dels anys de funcionament i successives 

ampliacions i modificacions a la zona industrial extensiva del Sot d’Aluies, edificacions industrials 

que ara ocupa una sola empresa Sosa Ingredients, S.L., que es dedica a transformar productes 

del sector primari i té un gran dinamisme econòmic i exportador, per la qual cosa, necessita més 

espai per millorar i diversificar la seva activitat i perspectives. 

Per això i a banda de la regularització de les edificacions existents es demana la possibilitat de 

consolidació futura de l'activitat consistent en preveure un creixement de 2.054,31 m2, no 

solament per encarar el seu creixement sinó també perquè els nous edificis previstos son 

necessaris per a l’obtenció de la certificació IFS.  
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Il·lustració 2: Proposta de Modificació puntual del PGOU. Font: DAE MP. 
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4 DIAGNOSI 

4.1 ÀMBIT D’ESTUDI 

L’àmbit de la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal “Sector Industrial Sot 

d’Aluies” se situa en el terme municipal de Moià (Il·lustracions 3 i 4). 

Aquesta industria actualment ja està en funcionament i la modificació que es planteja no 

potenciarà una ampliació important de plantilla, atès que actualment té una plantilla de 201 

persones, 106 de personal fix i 95 de personal eventual. Es preveu, com a màxim, un creixement 

d’un 10% de la plantilla.  

Il·lustració 3: Àmbit d’estudi. Font: ICGC. 
 

 

Tot i que el polígon industrial està situat a l’exterior de Moià, tots els seus usuaris es veuen 

obligats a passar parcialment per l’interior, per la N-141-c, al no existir vies alternatives. 
 
Il·lustració 4: Àmbit d’estudi. Font: MP.  
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Alhora, cal assenyalar, tal i com es veu a la il·lustració 2, que l’àmbit d’estudi hi ha un espai lliure 

públic, coincidint amb el camí que va pel costat del curs del Torrent de la Font de la Candelera. 

Remarcar que aquest camí actualment està ballat per l’usuari de la finca veïna.  

Pel que fa a la xarxa de carreteres a Moià cal destacar el següent: 

Xarxa comarcal: està formada per les vies que connecten el nucli urbà amb les ciutats més 

importants al seu entorn: N-141c (Vic-Manresa) i C-59 (Barcelona-l’Estany). Això provoca la 

partició del nucli urbà per uns vials amb freqüent pas de vehicles de gran tonatge i intensitats 

de trànsit elevades. La intensitat mitjana diària (IMD) de vehicles a la N-141c és de 3.315 

vehicles diaris, dels quals un 9% son vehicles pesants. Per la seva banda la C-59 té una IMD 

de 4.767. 

Xarxa primària: Són les vies que distribueixen el trànsit intern entre les diferents zones del 

municipi. 

Xarxa secundària: Són vies amb caràcter més local, per als residents o per als usuaris dels 

serveis que s’hi localitzen. És el cas del camí per accedir al Sector Industrial Sot d’Aluies. 

Carrers de prioritat per vianants: són carrers on la circulació de vehicles està prohibida o molt 

restringida. A la zona del nucli urbà.  

Al Sector Industrial Sot d’Aluies s’hi accedeix per una cruïlla de la Carretera de Manresa, a 

l’alçada de la plaça del Moianès.  

4.2 XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A VIANANTS 

Tal com s’ha assenyalat, l’àmbit d’estudi acull actualment una única activitat econòmica 

desenvolupada per l’empresa Sosa Ingredients S.L.   

 
L’accés a aquesta activitat es realitza per dos vials, el primer (camí de les Creus) que deriva 

directament de la cruïlla de la Carretera de Manresa, amb una distància des de la cruïlla fins a 

l’empresa d’aproximadament 595 metres. Els primers 410 metres transcorre pel camí de les 

Creus, xarxa primària,  per després agafar una desviació cap a l’empresa.  Per tant, aquest vial 

també constituiria l’itinerari d’accés per als vianants. El segon, des de la parada d’autobús a la 

Ctra. de Manresa (segons Pla de Mobilitat), i que transcorre inicialment pel Carrer d’Antoni Gaudi 

(zona residencial), fins arribar a un camí no asfaltat, de 250 metres de longitud que ens portaria 

al camí de les Creus on s’agafaria la desviació que porta a l’empresa.  Des d’aquest punt a 

l’empresa hi ha aproximadament uns 650 metres. 

Il·lustració 5: Xarxes principals de vianants.  Font: ICGC.  
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Il·lustració 5: Intensitat del trànsit.  Font: Pla de Mobilitat de Moià.  

  
 

Aquesta cruïlla, segons el Pla de Mobilitat de Moià de Gener de 2011 tindria una intensitat de 

trànsit de 576 vehicles/dia.  

Per tant, tindríem dos vials: 

- Primer vial, des del camí de les Creus i desviació fins a l’empresa,  el camí de les Creus 

seria xarxa primària i la desviació, xarxa secundària, amb característiques de camí 

asfaltat, amb una intensitat de trànsit moderada i que durant els primers 260 metres 

tindria voreres pels vianants. A partir de que sortim de l’àrea residencial, el camí 

transcorre sense voreres.  

- Segons vial, que transcorre durant 200 metres pel camí d’Antoni Gaudi (zona residencial) 

i posteriorment per un camí no asfaltat (250 metres), fins arribar al camí de les Creus on 

s’agafaria la desviació que porta a l’empresa, no figura com a xarxa secundària i amb una 

intensitat de trànsit baixa i que només durant els primers 200 metres tindria voreres.  

Fotografies 1,2 i 3: Primer vial d’accés a l’activitat. A dalt, camí de les Creus en zona residencial, al mig, camí de les Creus 

desprès de la zona residencial i a baix, accés a l’empresa,  desviació del camí de les Creus.  Font: Google Street View i ACC 2016. 
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Fotografies 4 i 5: Segon vial d’accés a l’activitat. A dalt, carrer d’Antoni Gaudí i a baix, vista del camí no asfaltat fins a la 

intersecció amb el camí de les Creus, on s’agafaria la desviació vista en la foto 3.  Font: Google Street View.  

 

 
D’aquesta manera, tant la distància del centre urbà com el confort ambiental dels itineraris per a 

vianants fan difícil pensar en un volum significatiu de desplaçaments a peu amb independència de 

l’estat de la infraestructura per a vianants.  

Si bé aquestes deficiències poden disminuir les possibilitats d’accés associat a l’àrea objecte de la 

Modificació del PGOU de Moià, tal com s’ha vist el principal factor inhibidor de desplaçaments a 

peu té a veure amb la distància, amb l’estat de la infraestructura dels vianants i el confort 

ambiental, aquestes escapen completament a les responsabilitats del promotor d’aquesta 

modificació. 

Pel que fa a la xarxa de camins de gran recorregut, cal destacar el GR-3 i el GR-177. El que passa 

més pròxim a l’àmbit es el GR-3, que transita pel camí de les Creus.   
Il·lustració 6: Pas del GR-3 al voltant de l’àmbit estudiat. Font: http://www.catalunya.com 
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4.3 XARXA D’ITINERARIS PER A TRANSPORT PÚBLIC I COL·LECTIU  

En una població com a Moià, l’oferta de transport públic no sòl ser elevada i el fet que les parades 

quedin lluny de l’àmbit i que la majoria de població provingui del mateix Moià, fa molt improbable 

que els usuaris utilitzin aquest tipus de transport. 

Així doncs, podrem veure en aquest apartat que l’oferta de transport públic és molt reduïda, i que 

la distància des de la parada més pròxima a l’àmbit és elevada, uns 650 metres que transcorren 

parcialment per un camí no asfaltat.  

Zona tarifària integrada de l’ATM 

L’àrea d’estudi es troba a l’àmbit de la integració tarifària, concretament en la zona 5F . 
 
Il·lustració 7: Zona tarifària integrada ATM (Zona 5F). Font: ATM. 
 

 

Servei de transport públic col·lectiu 

Com ja s’ha comentat anteriorment, l’àmbit d’estudi queda lluny de les principals parades de 

transport públic, la més pròxima la trobaríem a uns 650 metres i el municipi no compta amb una 

remarcable oferta de transport públic, havent-hi únicament transport interurbà (Moià – 

Barcelona, Moià – Manresa i Moià – Vic). 

Per tant, Moià en un dia feiner de tres serveis d’autobús (segons dades del Pla de Mobilitat de 

Moià), que comunica el municipi amb Barcelona, Manresa i Vic, operades per Sagalès.  

Sortides de Moià a Vic, en dies feiners, a la línia 710: 

Aquesta línia surt de Vic a les 9,45 i arriba a Moià a les 10,55 (Ctra. Manresa – Remei) i fa el 

trajecte a la inversa sortint de Moià a les 8,30 i 19,30 (Ctra. de Vic, 14 – Ctra. de Barcelona) i 

arribant a Vic a les 9,20 i a les 20,20. 

Sortides Moià – Caldes de Montbui – Barcelona 
Il·lustració 8: Horaris línies e9 i 203 en dies feiners. Font: Sagalès. 

 

5F.- Balenyà, El Brull, Collsuspina, 

Espinelves, Malla, Moià, Muntanyola, 

Taradell, Tona i Viladrau.  
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Sortides Moià – Manresa 

Il·lustració 9: Horari línia 710, en dies feiners. Font: Sagalès. 

 
Així, l’oferta de transport públic col·lectiu propera al sector d’estudi es composa dels següents 

serveis: 

Línies d’autobús interurbà 

En el plànol que es mostra a continuació es poden observar les diferents parades de bus interurbà 

que donen servei a la població, segons el Pla de Mobilitat de Moià.  

Il·lustració 10: Ubicació parades de transport públic. Font: Pla de Mobilitat de Moià.  
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Línia ferroviària 

Moià no compte amb línia ferroviària i no hi ha previsió de sòl per l’eix ferroviari transversal.  

Tarifes 

S’han considerat les tarifes de la T-10, i segons les zones previstes per l’ATM: 

- Moià – Vic: 2 Zones: 19,6 € 

- Moià – Manresa, Moià – Caldes de Montbui: 3 Zones: 26,75 € 

- Moià – Barcelona: 5 Zones: 39,55 € 

4.4 XARXA D’ITINERARIS PER A BICICLETES 

La xarxa d’itineraris per a bicicletes seria la mateixa que la de vianants, pels dos vials d’accés a 

l’activitat identificats en l’apartat corresponent.  

Amb tot, es vol deixar constància que en el cas de necessitat, o voluntat, de desplaçar-se al 

sector en bicicleta es podria utilitzar la xarxa per a vianants descrita a l’apartat anterior. En 

aquest sentit, l’arranjament dels dèficits identificats a l’apartat anterior permetria millorar també 

la seguretat i el confort per als desplaçaments al sector en bicicleta. 

4.5 XARXA BÀSICA PER A VEHICLES 

Xarxa viària bàsica 

Tal com s’ha assenyalat en apartats precedents, l’àrea objecte de la Modificació puntual del PGOU 

de Moià està situada al Sector Industrial Sot d’Aluies. A aquest sector si accedeix per una cruïlla 

de la Carretera de Manresa, a l’alçada de la plaça del Moianès, vial d’accés que forma part de la 

xarxa secundària del municipi.  

Il·lustració 11: Xarxa viària bàsica d’accés. Font: ICGC.  

 
El principal vial d’accés amb vehicle motoritzat a la zona és el que transcorre inicialment pel camí 

de les Creus i posteriorment gira a l’esquerra per encaminar el camí d’accés a l’activitat. Aquest 

és l’únic camí d’accés a l’empresa amb vehicle motoritzat.   

En el primer tram que transcorre pel camí de les Creus, xarxa primària, el vial està totalment 

pavimentat i té unes dimensions considerables en alguns punts, les quals es redueixen un cop 

passada la zona residencial. En el vial no es delimiten els dos carrils de circulació. En el tram 

residencial del vial, un dels costats de la via compta amb una vorera d’amplada suficient per a 

desplaçar-s’hi a peu, l’altre costat no compta amb infraestructura per a la circulació per a 
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vianants. Un cop agafada la desviació cap a l’empresa, el vial es redueix considerablement, no 

superant la seva amplada els 6 metres i no compta amb infraestructura per a la circulació 

peatonal. A continuació podem veure la imatge de la xarxa viària de Moià, segons el Pla de 

Mobilitat.  

Il·lustració 12: Xarxa viària bàsica. Font: Pla de Mobilitat de Moià.  

 

Vial d’accés 

Cal notar, a més, que la zona industrial (inclosa al SU) forma part del Pla parcial d'ordenació 

industrial "Sot d'Aluies-Sector VII" (1993/002150/N), per tant l’accés a l’activitat, a partir del 

camí de les Creus i la desviació que porta directament a l’entrada de l’activitat, es completaran un 

cop es desenvolupi el Pla Parcial d’Ordenació.  

Intensitat de trànsit 

Segons el Pla de Mobilitat de Moià, la cruïlla d’accés a l’activitat, a l’inici del vial d’accés, tindria 

una intensitat de 576 vehicles/dia. La velocitat en aquest vial hauria de ser inferior als 50 km/h.  

Il·lustració 12: Intensitat del trànsit. Font: Pla de Mobilitat de Moià 
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Seguretat viària  

Segons les dades d’accidentalitat del Pla de Mobilitat de Moià, la via d’accés a la zona objecte de 

la Modificació puntual del PGOU, no es tracta d’un punt d’especial risc ni pel que fa a les 

col·lisions entre vehicles ni en referència a atropellaments de vianants.  

Il·lustració 13: Sinistralitat, periode 2003-2008. Font: Pla de Mobilitat de Moià 
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4.6 ANÀLISI DE LA MOBILITAT ACTUAL 

Abans d’exposar les dades referents a la mobilitat actual del sector és necessari indicar alguns 

aspectes reflectits en la modificació o informats per la propietat. En aquest sentit cal indicar que: 

- El punt 4.1.4 de les Ordenances específiques per a les Indústries Extensives tipus “A” i 

“B2,  (aprovades en la Modificació puntual del planejament general 1/2001), en l’article 

2n relatiu a “Previsió d’aparcaments a l’interior de les parcel·les” disposa que hi ha 

d’haver-hi una plaça per cada 120 m2 de superfície construïda destinada a oficines, i una 

plaça per cada 4 persones o per cada 100 m2 construït d’edifici industrial. Atès que 

l’edificabilitat màxima possible de l’àmbit és de 10.077 m2 o que actualment hi ha 201 

treballadors, es compleix el paràmetre de previsió de places d’aparcament en ambdós 

supòsits. 

- La Modificació preveu 141 places de pàrquing.  

- Aquesta industria actualment ja està en funcionament i la modificació que es planteja no 

potenciarà una ampliació important de plantilla, atès que actualment té una plantilla de 

201 persones, 106 de personal fix i 95 de personal eventual. Es preveu, com a màxim, 

un creixement d’un 10% de la plantilla.  

- La zona industrial forma part del Pla Parcial d’ordenació industrial “Sot d’Aluies – Sector 

VII” (1993/002150/N).  

- Que la modificació només comportarà la regularització de les construccions existents i la 

possibilitat d’establir unes construccins que permetran a l’empresa poder obtenir la 

certificació IFS. 

- El pàrquing s’establirà a la zona sud, que farà la funció d’espai tamponador amb el sòl no 

urbanitzable.  

- La gran majoria de desplaçaments a l’empresa són realitzats amb vehicle privat, 

normalment amb un o dos ocupants, segons fonts consultades a l’empresa, per tant, 

seria interessant estudiar mecanismes de fomentar una alta ocupació dels vehicles.  

Donada aquesta successió de fets i l’estat actual de les transformacions urbanístiques objecte 

d’aquest estudi de mobilitat, definim la situació de partida i la situació futura de la mobilitat.  

a) Situació de partida 

En primer lloc es pot definir la situació de partida com el moment previ a la tramitació de la 

modificació puntual. En aquest sentit, la situació de partida contemplaria que l’empresa està en 

funcionament i ja genera la seva mobilitat. 

Atenent-nos a aquesta situació de partida, la mobilitat actual seria aquella generada pròpiament 

pel funcionament de l’empresa. En aquest sentit, si tenim present que l’activitat compta amb 201 

treballadors diaris de dilluns a divendres, als quals se li haurien de sumar les activitats 

logístiques, les quals s’estimen en 10-15 viatges de mitjana diaris, podem inferir que actualment 

es realitzen 216 desplaçaments diaris, 432 si tenim en compte l’anada i la tornada, els dies 

feiners en l’àrea objecte d’aquest EAMG. 

Al seu torn, s’ha fet una estimació en base a les dades informades per l’empresa, a partir de les 

quals s’ha generat el següent repartiment modal (Taula 1): 
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Taula 1: Repartiment modal (%). Font: Elaboració pròpia. 

 Dies laborales 
Transport privat 89,82% 
Transport públic 0% 
A peu 2,31% 
Bicicleta 0,93% 
Mercaderies 6,94 % 
TOTAL 100 % 

El repartiment modal assenyalat suposa, en valors absoluts, els valors representats a la taula 

següent (Taula 2): 

Taula 2: Repartiment modal (valors absoluts). Font: Elaboració pròpia. 

 Dies laborales 
Transport privat 194 
Transport públic 0 
A peu 5 
Bicicleta 2 
Mercaderies 15 
TOTAL 216 

 

b) Situació futura. 

Seria la mobilitat generada pròpiament per l’aplicació de la Modificació Puntual del PGOU, que 

com hem comentat suposaria com a màxim un augment del 10% de la plantilla, per tant tindríem 

un increment de 20 treballadors. A part també, es comptabilitza un increment de les mercaderies 

en un 10%, per tant augmentaria en 2 desplaçaments diaris.  Seguint amb els mateixos 

percentatges que en l’escenari de partida, obtindríem que aquesta nova mobilitat es repartiria de 

la següent manera, en termes absoluts, si no apliquéssim les mesures correctores que es 

derivaran del present estudi: 

Taula 3: Repartiment modal (valors absoluts). Font: Elaboració pròpia. 

 Dies laborales 
Transport privat 19 
Transport públic 0 
A peu 1 
Bicicleta 0 
Mercaderies 2 
TOTAL 22 

 

Aquesta mobilitat generada es sumaria a la existent a l’àmbit, fent un total de: 

Taula 4: Repartiment modal (valors absoluts). Font: Elaboració pròpia. 

 Dies laborales 
Transport privat 213 
Transport públic 0 
A peu 6 
Bicicleta 2 
Mercaderies 17 
TOTAL 238 

 

 



 

DETERMINACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 19 

 

5 DETERMINACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

La determinació del nombre de desplaçaments generats per les activitats que es desenvoluparan 

degut al nou planejament és un dels aspectes clau dels Estudis d’Avaluació de la Mobilitat 

Generada. En el cas que ens ocupa, i seguint l’argument del capítol anterior (apartat 4.6 Anàlisi 

de la mobilitat actual), tenim una situació de partida i una situació futura de la mobilitat. 

a) Situació de partida, prèvia a la tramitació de la MP. 

Si definim la situació de partida com l’existent abans de la tramitació de la MP, tenim que la 

mobilitat que generava l’àmbit era de 216 desplaçaments diaris, 432 si tenim en compte el viatge 

d’anada i tornada. 

b) Situació futura, amb els canvis derivats de la MP. 

Si, en canvi, ens fixem en la situació que es derivarà del desplegament de la MP, obtenim que la 

mobilitat generada serà de 22 desplaçaments diaris, 44 d’anada i tornada, que s’afegiran a la 

situació de partida, fent un total de 238 desplaçaments diaris, 476 d’anada i tornada.   
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6 EFECTES DE LA MOBILITAT GENERADA 

Efectes de la mobilitat generada sobre la xarxa d’infraestructures de mobilitat existent 

Tenint en compte que aquesta industria actualment ja està en funcionament i la modificació que 

es planteja no potenciarà una ampliació important de plantilla, atès que actualment té una 

plantilla de 201 persones, 106 de personal fix i 95 de personal eventual. Es preveu, com a 

màxim, un creixement d’un 10% de la plantilla. 

Tal i com s’ha assenyalat a l’apartat anterior, la modificació puntual comportarà l’increment de 22 

desplaçaments diaris, 19 en transport privat, 1 a peu i dos desplaçaments addicionals de 

mercaderies. Si sumem aquests valors als actuals obtenim, els resultats de la mobilitat de 

l’àmbit, el quals podem veure en la següent taula en valors absoluts. 

Taula 5: Repartiment modal (valors absoluts). Font: Elaboració pròpia. 

 Dies laborales 
Transport privat 213 
Transport públic 0 
A peu 6 
Bicicleta 2 
Mercaderies 17 
TOTAL 238 

En aquest sentit, si bé es pot afirmar que els efectes de la mobilitat generada sobre les xarxes 

d’infraestructures de desplaçaments a peu, en transport públic o en bicicleta són pràcticament 

inapreciables (ja que aquests són inexistents o gairebé inexistents), es podrà observar un lleuger 

augment dels efectes sobre la xarxa d’infraestructures de desplaçaments en vehicle privat. 

Aquests efectes es concentraran bàsicament en un punt:  

- La cruïlla semafòrica de la Ctra. de Manresa, amb el camí de les Creus, on el lleu 

augment de la intensitat de trànsit podria generar alguna deficiència.  

En aquest cas, com es veurà en el capítol següent, caldrà implementar mesures per corregir 

aquestes deficiències. 
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7 EFECTES DE LA MOBILITAT GENERADA  

7.1 ESTABLIMENT D’OBJECTIUS 

En base a la diagnosi realitzada s’han detectat un seguit de problemàtiques relatives a la 

mobilitat en els diferents modes de transport. Aquest capítol té per objectiu plantejar una 

proposta d’actuació sobre les xarxes encaminada a millorar les deficiències detectades. 

Les propostes d’actuació tenen present els objectius dels instruments de planificació de la 

mobilitat de rang superior com les Directrius Nacionals de Mobilitat o el Pla Director de Mobilitat 

de la Regió Metropolitana de Barcelona. 

Al seu torn, les propostes d’actuació que s’esmentaran en aquest capítol tenen per objecte donar 

compliment als objectius formulats per la Llei 9/2003 de la mobilitat. D’entre aquests objectius 

cal destacar: 

 Planificar la mobilitat prenent com a base la prioritat dels sistemes de transport públic i 

col·lectiu i altres sistemes de transport de baix impacte, com els desplaçaments a peu, amb 

bicicleta i amb altres mitjans que no consumeixin combustibles fòssils. 

 Promoure i protegir els mitjans de transport més ecològics, entre els quals els de tracció no 

mecànica, com anar a peu o amb bicicleta, d’una manera especial en el medi urbà, i 

desincentivar els mitjans de transport menys ecològics. 

 Disciplinar el trànsit i exigir el compliment de les normatives europees, estatal i catalana 

sobre prevenció de la contaminació atmosfèrica i acústica. 

 Fomentar propostes i actuacions que contribueixin a la millora de la seguretat viària. 

En aquest marc, la proposta que es desglossarà a continuació parteix de l’assumpció dels 

següents objectius específics: 

 Fomentar els modes de desplaçament més sostenibles 

 Garantir que els desplaçaments a peu i en bicicleta es realitzin amb les màximes condicions 

de seguretat i confort 

 Incrementar la seguretat viària  

 Millorar la qualitat ambiental del sector 
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7.2 MESURES CORRECTORES 

Tal com s’ha assenyalat en els capítols anteriors, partim d’una mobilitat inicial que ja genera 

l’àmbit, a la qual se li haurà de sumar la mobilitat generada per la modificació puntual. Per tant, 

les mesures correctores proposades parteixen de les següents premisses: 

- La Modificació preveu 141 places de pàrquing, que compleix el paràmetre de previsió de 

places d’aparcament de la normativa en vigor. El pàrquing s’establirà a la zona sud, que 

farà la funció de tamponadora amb el sòl no urbanitzable.  

- Aquesta industria actualment ja està en funcionament i la modificació que es planteja no 

potenciarà una ampliació important de plantilla, atès que actualment té una plantilla de 

201 persones, 106 de personal fix i 95 de personal eventual.  Es preveu, com a màxim, 

un creixement d’un 10% de la plantilla.  

- La zona industrial forma part del Pla Parcial d’ordenació industrial “Sot d’Aluies – Sector 

VII” (1993/002150/N).  

- Que la modificació només comportarà l’acceptació de les construccions existents i la 

possibilitat d’establir unes construccins que permetran a l’empresa poder obtenir la 

certificació IFS. 

- La gran majoria de desplaçaments a l’empresa són realitzats amb vehicle privat, 

normalment amb un o dos ocupants, segons fonts consultades a l’empresa, per tant, 

seria interessant estudiar mecanismes de fomentar una alta ocupació dels vehicles. 

Partint d’aquestes premisses, on el desenvolupament de la modificació incrementaria en 22 nous 

desplaçaments/dia, la major part dels quals hi accedeix en cotxe particular, caldrà resoldre els 

principals problemes detectats, que són la falta de desplaçaments en vehicles no motoritzats 

(bicicletes) i el desplaçament de vehicles privats amb dos o menys ocupants, que podria provocar 

un augment d’intensitat a la cruïlla entre la Ctra. de Manresa i el camí de les Creus.   

Per tal de resoldre els efectes generats es proposen les següents mesures: 

- Pla de Mobilitat Sostenible. S’haurà d’establir la obligació normativa, que l’empresa 

Sosa Ingredients, S.L. haurà de redactar i implantar un pla de mobilitat sostenible per 

fomentar l’ús del vehicle compartit i la utilització de les bicicletes amb els desplaçaments 

fins a la fàbrica, en el termini d’un any des de l’aprovació de la modificació puntual. 

Aquest pla desenvoluparà com a mínim les següents mesures: 

o Implantar aparcaments per bicicletes, amb un mínim del 30% de la plantilla 

fixe.  

o Implantar una borsa de “Carpooling” a la web de l’empresa (o mecanisme 

similar), per tal de fomentar l’ús compartit de vehicles per anar a treballar.  

o Desenvolupar una campanya de foment de la mobilitat sostenible, per tal 

d’incentivar els viatges amb bicicleta, a peu o en cotxe compartit.  

o Desenvolupar mesures per millorar el confort ambiental pels desplaçaments a 

peu i en bicicleta fins a l’empresa.  
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8 MOBILITAT I CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

Tal com s’especifica a la Disposició addicional Quarta del Decret 344/2006 de regulació dels 

estudis d’avaluació de la mobilitat generada, l’EAMG de la Modificació puntual del PGOU de Moià 

al Sector Industrial Sot d’Aluies ha d’incorporar les dades necessàries per a avaluar la incidència 

de la mobilitat sobre la contaminació atmosfèrica. 

En primer terme analitzarem la situació actual de partida i posteriorment analitzarem la situació 

futura, la que es preveu un cop implantada la modificació puntual. 

Situació de partida  

Taula 6: Emissions contaminants.  Font: Elaboració pròpia. 

 Mobilitat generada 

Desplaçam
ents/dia 

En cotxe Desplaçam
ents/any 

Tipus vehicle 
(%) 

Desplaçam
ents/any 

Longitud 
mitjana (Km) 

Total 
Km/any % Núm. 

Benzina     0,65 30.566 1 30.566 

Dièsel     0,35 16.459 1 16.459 

TOTAL 216 96,7 209 47.025 1 47.025 1 47.025 
 

Taula 7: Emissions contaminants.  Font: Elaboració pròpia. 

 
Mobilitat 
generada Consum de combustible Emissió de NOx Emissió de partícules en 

suspensió 
Total 

km/any 
Consum 

mitjà (l/km) 
Densitat 
(kg/l) 

Total 
(kg) 

gNOx/k
m 

Total 
(Kg) 

g part./km Total (Kg) 

Benzina 30.566 0,1310 0,73 2.923 0,106 3,24 0,010 0,31 

Dièsel 16.459 0,067 0,85 937 0,481 7,92 0,027 0,44 

TOTAL 47.025   3.860  11,16  0,75 

 

Situació futura, un cop desenvolupada la Modificació Puntual. 

Taula 8: Emissions contaminants.  Font: Elaboració pròpia. 

 Mobilitat generada 

Desplaçam
ents/dia 

En cotxe Desplaçam
ents/any 

Tipus vehicle 
(%) 

Desplaçam
ents/any 

Longitud 
mitjana (Km) 

Total 
Km/any % Núm. 

Benzina     0,65 33.638 1 33.638 

Dièsel     0,35 18.112 1 18.112 

TOTAL 238 96,7 230 51.750 1 51.750 1 51.750 
 

Taula 9: Emissions contaminants.  Font: Elaboració pròpia. 

 
Mobilitat 
generada Consum de combustible Emissió de NOx Emissió de partícules en 

suspensió 
Total 

km/any 
Consum 

mitjà (l/km) 
Densitat 
(kg/l) 

Total 
(kg) 

gNOx/k
m 

Total 
(Kg) 

g part./km Total (Kg) 

Benzina 33.638 0,1310 0,73 3.217 0,106 3,57 0,010 0,34 

Dièsel 18.112 0,067 0,85 1.031 0,481 8,71 0,027 0,49 

TOTAL 51.750   4.248  12,28  0,83 

Tal i com s’expressa a les taules, els canvis que suposaria en la mobilitat el desenvolupament de 

la modificació puntual suposarien un increment estimat de les emissions de NOx de 1,12 kg i un 

augment d’emissions de partícules en suspensió de 0,08 kg. 
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9 MOBILITAT I GÈNERE 

Atenent novament als arguments especificats en els capítols anteriors, podríem determinar que 

amb aquesta actuació es perpetua la discriminació per qüestions de gènere donat que s’afavoreix 

l’accés en vehicle privat a l’activitat situada a la parcel·la objecte d’anàlisi. 

En aquest sentit, tal com afirmen diversos informes, aquesta situació de discriminació ve donada 

pel fet que les dones accedeixen de forma més reduïda al vehicle privat ja que les unitats 

familiars acostumen a disposar només d’un sol vehicle privat per llar, i sovint, per al seu ús les 

dones queden relegades a un segon lloc per darrere dels homes. D’aquesta manera, per exemple, 

l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana de Catalunya realitzada el 2006 apunta que les dones es 

desplacen més en transport no motoritzat i en transport públic que els homes i menys en 

transport privat. 

Amb tot, i malgrat que les condicions no són gens favorables, el present EAMG ha volgut incidir 

especialment en l’ús del vehicle compartit i en el foment dels desplaçaments en bicicleta o a peu, 

amb la voluntat d’atenuar la discriminació que suposa la ubicació del sector objecte d’aquest 

EAMG. 
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10 PROPOSTA DE FINANÇAMENT 

Proposta de finançament dels costos generats per l’increment de la mobilitat. 

En l’apartat 5 de la modificació puntual, d’avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació, 

s’ha destinat una partida a la implantació de les mesures derivades de l’IAE, per import de 

25.000 € i que hauran de ser finançades pel promotor.  

D’aquesta partida, el 60% es preveu que vagi destinat a desenvolupar les mesures proposades en 

el present EAMG. Aquestes mesures queden fixades normativament en l’apartat 7.1 de la 

normativa de la modificació. 
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11 RESUM I CONCLUSIONS 

La present modificació té per finalitat regularitzar els desajustaments constructius que s’han 

produït al llarg dels anys de funcionament i successives ampliacions i modificacions a la zona 

industrial extensiva del Sot d’Aluies, edificacions industrials que ara ocupa una sola empresa Sosa 

Ingredients, S.L., que és la promotora d’aquest expedient. 

Per a portar a terme l’anterior regularització i consolidació, cal classificar com a sòl urbà una 

superfície de sòl no urbanitzable de 8.634,94 m2 (8.307,09 m2 d’ampliació de la clau extensiva i 

327,85 m2 d’espai lliure públic), fent una superfície total de 18.321,84 m2 (9.686,90+ 8.634,93), 

superfície que permetria regularitzar la situació de l’excés de volum construït dins l’àmbit original 

de la clau, regularitzar el volum construït en sòl no urbanitzable, encabir les ampliacions que es 

proposen, i finalment, tenir espai per situar l’aparcament dels treballadors, el qual es situarà al 

sud de l’àmbit fent de zona tamponadora entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable. L’edificabilitat 

màxima serà del 55%, per tant obtenim 10.077 m2 edificables. A banda de la regularització de les 

edificacions existents es demana la possibilitat de consolidació futura de l'activitat consistent en 

preveure un creixement de 2.054,31 m2, no solament per encarar el seu creixement sinó també 

perquè els nous edificis previstos  son necessaris per a l’obtenció de la certificació IFS. 

L’àmbit del Sector Industrial del Sot d’Aluies és un sector industrial classificat com a sòl urbà clau 

“E” indústria extensiva en la revisió del planejament aprovada el 23 de gener de 1985. 

La modificació que es planteja no potenciarà una ampliació important de plantilla, atès que 

actualment té una plantilla de 201 persones, 106 de personal fix i 95 de personal eventual. Es 

preveu, com a màxim, un creixement d’un 10% de la plantilla. 

Mobilitat generada i efectes sobre les infraestructures 

a) Situació de partida, prèvia a la tramitació de la MP. 

Si definim la situació de partida com l’existent abans de la tramitació de la MP, tenim que la 

mobilitat que generava l’àmbit era de 216 desplaçaments diaris, 432 si tenim en compte el viatge 

d’anada i tornada.  

b) Situació futura, amb els canvis derivats de la MP.   

Si, en canvi, ens fixem en la situació que es derivarà del desplegament de la MP, obtenim que la 

mobilitat generada serà de 22 desplaçaments diaris, 44 d’anada i tornada, que s’afegiran a la 

situació de partida, fent un total de 238 desplaçaments diaris, 476 d’anada i tornada. La 

distribució modal estimada pel que fa als viatges generats és: 19 en transport privat, 1 a peu i 

dos desplaçaments addicionals de mercaderies. 

En aquest sentit, si bé es pot afirmar que els efectes de la mobilitat generada sobre les xarxes 

d’infraestructures de desplaçaments a peu, en transport públic o en bicicleta són pràcticament 

inapreciables (ja que aquests són inexistents o  gairebé inexistents), sí que són notoris els efectes 

sobre la xarxa d’infraestructures de desplaçaments en vehicle privat. Aquests efectes es 

concentren bàsicament en un punt:  

- La cruïlla semafòrica de la Ctra. de Manresa, amb el camí de les Creus, on el lleu increment de 

la intensitat de trànsit podria generar algunes deficiències 
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Mesures correctores 

Les mesures correctores proposades parteixen de les següents premisses: 

- La Modificació preveu 141 places de pàrquing, que compleix el paràmetre de previsió de 

places d’aparcament de la normativa en vigor.  

- Aquesta industria actualment ja està en funcionament i la modificació que es planteja no 

potenciarà una ampliació important de plantilla, atès que actualment té una plantilla de 

201 persones, 106 de personal fix i 95 de personal eventual. Es preveu, com a màxim, 

un creixement d’un 10% de la plantilla.  

- La zona industrial forma part del Pla Parcial d’ordenació industrial “Sot d’Aluies – Sector 

VII” (1993/002150/N).  

- Que la modificació només comportarà l’acceptació de les construccions existents i la 

possibilitat d’establir unes construccins que permetran a l’empresa poder obtenir la 

certificació IFS. 

- La gran majoria de desplaçaments a l’empresa són realitzats amb vehicle privat, 

normalment amb un o dos ocupants, segons fonts consultades a l’empresa, per tant, 

seria interessant estudiar mecanismes de fomentar una alta ocupació dels vehicles. 

Per tal de resoldre els efectes generats es proposen les següents mesures: 

- Pla de Mobilitat Sostenible. S’haurà d’establir la obligació normativa, que l’empresa 

Sosa Ingredients, S.L. haurà de redactar i implantar un pla de mobilitat sostenible per 

fomentar l’ús del vehicle compartit i la utilització de les bicicletes amb els desplaçaments 

fins a la fàbrica, en el termini d’un any des de l’aprovació de la modificació puntual. 

Aquest pla desenvoluparà com a mínim les següents mesures: 

o Implantar aparcaments per bicicletes, amb un mínim del 30% de la plantilla 

fixe.  

o Implantar una borsa de “Carpooling” a la web de l’empresa (o mecanisme 

similar), per tal de fomentar l’ús compartit de vehicles per anar a treballar.  

o Desenvolupar una campanya de foment de la mobilitat sostenible, per tal 

d’incentivar els viatges amb bicicleta, a peu o en cotxe compartit.  

o Desenvolupar mesures per millorar el confort ambiental pels desplaçaments a 

peu i en bicicleta fins a l’empresa.  

Els canvis que suposaria en la mobilitat el desenvolupament de la modificació puntual suposarien 

un increment estimat de les emissions de NOx de 1,12 kg i un augment d’emissions de partícules 

en suspensió de 0,08 kg. 

Finalment cal esmentar que en l’apartat 5 de la modificació puntual, d’avaluació econòmica de la 

rendibilitat de l’operació, s’ha destinat una partida a la implantació de les mesures derivades de 

l’IAE, per import de 25.000 € i que hauran de ser finançades pel promotor. D’aquesta partida, el 

60% es preveu que vagi destinat a desenvolupar les mesures proposades en el present EAMG. 

Aquestes mesures queden fixades normativament en l’apartat 7.1 de la normativa de la 

modificació. 

Amb tot, es considera que si bé la MP comportarà un lleuger augment de la mobilitat al sector 
estudiat, aquesta no suposarà un augment significatiu en relació a la situació actual, que és la 
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d’un sector industrial que ja es troba en funcionament. Per aquest motiu les mesures previstes 
pretenen dotar a l’empresa Sosa Ingredients, S.L. d’un instrument global de planificació i gestió 
de la mobilitat a l’empresa, un Pla de Mobilitat. Aquest Pla de Mobilitat, que el present EAMG 
proposa d’establir com a requeriment normatiu de la MP i amb un horitzó temporal de 
desenvolupament i implantació de com a màxim un any, haurà preveure, com a mínim, les 
següents actuacions: 

 Dissenyar i implantar aparcaments per a bicicletes.  

 Establir eines per facilitar els viatges compartits de la plantilla. 

 Desenvolupar campanyes de mobilitat sostenible a l’empresa. 

 Desenvolupar mesures per millorar el confort ambiental pels desplaçaments a peu i en 
bicicleta fins a l’empresa.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest estudi es signa a Vic el 27 de Febrer de 2017. 
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