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Resum
El present treball és una investigació sobre la mobilitat urbana en la ciutat mitjana com a model
híbrid entre la concentració i la dispersió urbana. S’estudia el marc teòric d’aquests fenòmens
urbans, diverses estratègies d’èxit en mobilitat i el marc normatiu a nivell europeu, estatal i català,
on la figura del Pla de Mobilitat Urbana apareix com a instrument per a repensar i reorganitzar les
jerarquies viàries establertes en la mobilitat urbana des de l’administració local.
Posant el focus en la mobilitat sostenible, s’analitzen les principals característiques morfològiques i
del transport no motoritzat i col·lectiu, per a una posterior anàlisi comparativa multicriteri d’aquests
modes com a alternativa al vehicle privat en els desplaçaments de mobilitat quotidiana que avalua
l’accessibilitat de la ciutat d’Olot.
El contrast entre la densitat i la concentració de pols d’atracció del nucli antic, en contraposició a les
extensions urbanes de ciutat-jardí perifèriques, poc denses i amb pocs equipaments, condicionen la
tria modal i les tendències de transport, que cal invertir davant la crisi climàtica i de recursos actual.
Degut a les baixes freqüències i la poca coordinació entre línies, els desplaçaments en transport
públic resulten poc confortables en relació al vehicle privat. La bicicleta es presenta com a un bon
substitut a l’automòbil en els desplaçaments quotidians per a certs grups d’edat, tot i la manca de
seguretat. Així, cal buscar noves idees per a fer eficient la mobilitat col·lectiva en aquests entorns i
invertir en infraestructura i promoció de la bicicleta com a mode viable de transport quotidià.

Paraules clau: mobilitat sostenible, accessibilitat, dispersió urbana, ciutats mitjanes, centralitat, Olot

Abstract
The present paper is an investigation about urban mobility in the medium city as a hybrid model
between urban concentration and urban sprawl. The study covers the theoretical framework of these
urban phenomena, various successful strategies in mobility and the regulatory framework at
European, state and Catalan level, where the figure of the “Pla de Mobilitat Urbana” (Urban Mobility
Plan) appears as an instrument to rethink and reorganize the hierarchies established in urban
mobility from the local administration.
Focusing on sustainable mobility, the research analyzes the main morphological characteristics and
the active and collective transport, leading to a multi-criteria comparative analysis of these modes as
an alternative to the private vehicle in daily mobility that evaluates the accessibility of the city of Olot
The contrast between the density and the concentration of attraction poles in the old town, as
opposed to the peripheral garden-city urban extensions, not dense and with few facilities, will
condition the modal choice and transport trends, which need to change given the current climate and
resource crisis.
Due to the low frequencies and the lack of coordination between lines, traveling by public transport
is less comfortable than in a private vehicle. The bicycle appears to be a potential substitute for the
car in daily trips for certain age groups, despite the lack of safety. Thus, it is necessary to search for
new ideas to make collective mobility efficient in these areas and to invest in infrastructure and
promotion of the bicycle as a viable mode of everyday transport.

Key Words: sustainable mobility, accessibility, urban sprawl, middle cities, centrality, Olot
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1. Introducció

El present document és un treball final del màster de Ciutat i Urbanisme centrat en la mobilitat
sostenible en les ciutats de mida mitjana. La recerca empírica desenvolupada comença plantejant
una problemàtica urbana i fonamentant-la en un context real, juntament amb la justificació de la
pertinència i rellevància del tema en l’àmbit teòric i disciplinari dels estudis urbans, la ciutat i
l’urbanisme (Fiori, M., Iglesias Costa, M., Álvarez-Palau, E., Caicedo, C., 2021). El problema es
contextualitza amb la formulació d’una pregunta de recerca, que alhora es materialitza en l’objectiu
general i els objectius específics que guiaran el procés d’investigació.

El marc metodològic és el guió per a l’execució de la recerca. Els objectius es desglosen en
tècniques i activitats i s’apunten els instruments i les fonts que s’emplearan en l’anàlisi. En aquest
cas: la revisió documental, una petita enquesta i una avaluació comparativa multicriteri.
En el marc teòric s’exposen les bases normatives de mobilitat sostenible a diferents nivells, es
defineixen els conceptes relatius a la organització territorial necessaris per enfocar i materialitzar
l’investigació i es citen els antecedents en experiències de mobilitat segons els diferents contextos.

El cas d’estudi escollit, la ciutat d’Olot, es descriu en el context d’aplicació i en la primera part de
l’anàlisi morfològic i de les diferents alternatives de mobilitat sostenible. Posteriorment, i amb
l’objectiu d’avaluar la viabilitat de cada mode de transport, en termes d’accessibilitat, es realitza
l’avaluació d’aquestes alternatives envers el vehicle privat en desplaçaments de mobilitat
quotidiana, des dels diferents districtes de la ciutat fins a equipaments i dotacions d’interès general.
Així, el càlcul del grau de desconfort dels diferents modes de desplaçament respecte l’automòbil
respon a les preguntes derivades dels objectius general i específics, i posa en relació els resultats
obtinguts en l’anàlisi amb la base teòrica establerta.

Per últim, la conclusió allunya el focus del cas d’estudi per a revisar el plantejament inicial de la
recerca de manera global i contrastar-lo amb una reflexió final i la proposta de suggeriments
enfocats a la continuació de la recerca i a la resolució de la problemàtica urbana detectada.

La mobilitat és la suma de desplaçaments que fan els ciutadans

per accedir als treballs, béns i serveis necessaris per al seu quefer

quotidià. Aquests es realitzen amb mitjans diferents que

presenten unes condicions d'ús que els caracteritzen socialment.

Així, els mitjans no motoritzats tenen un caràcter universal; els

transports d'ús col·lectiu, democràtic; i els transports privats,

selectiu. (Cebollada i Miralles-Guasch, 2004, p. 9).
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1.1. Plantejament del problema

L'aparició de l'automòbil, al segle XX, provocà unes transformacions sociològiques i tecnològiques
que canviaren el paradigma organitzatiu de la ciutat. A l’Estat espanyol, a partir dels anys 60, el
vehicle privat va esdevenir el principal mitjà de transport i els requeriments per a la seva circulació
van marcar la gestió i l’expansió urbana (Herce, Alvarez Palau i Subero Munilla, 2015). Les noves
infraestructures van potenciar la descentralització de les activitats urbanes (Alvarez Palau i
Hernández, 2015). Amb la socialització de l’ús de l’automòbil, la substitució del vincles de proximitat
per les relacions de connexió va convertir a les infraestructures del transport en organitzadores del
territori i als ciutadans en dependents del vehicle particular.

L’herència més significativa de la cultura de l’automòbil és la ciutat extensiva i dispersa amb
inacabables suburbis que rodegen els nuclis urbans (Brau, 2018). La ciutat poc mixta, des d’un punt
de vista funcional, i descentralitzada requereix molts més desplaçaments. El disseny de les ciutats,
a partir de la circulació del vehicle privat motoritzat, ha provocat que aquests vehicles i els seus
usuaris adquireixin drets en l’ús de l’espai públic urbà que desplacen a la resta de la població i
altres mitjans de transport (Saborit, 2018).

La crisi climàtica d’escalfament global, conseqüència de l’efecte hivernacle generat per les
emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera, és avui en dia innegable (ONU, 2015). El transport és
un dels sectors amb major contribució a aquestes emissions, aproximadament d’un 30%
(Miralles-Guasch, 2012). A l’Estat espanyol, el trànsit motoritzat és la principal font d’emissions de
diòxids de nitrogen (NOx) i la tercera en partícules en suspensió (Campillo, 2020). A més a més de
l’impacte negatiu en el medi ambient, l’exposició a la contaminació atmosfèrica provoca 33.300
morts prematures cada any a l’Estat espanyol segons l’Agència Ambiental Europea (Campillo,
2020). Així, la mobilitat privada motoritzada és el mitjà de transport que més recursos per persona
consumeix als entorns urbans, el menys accessible per als col·lectius més vulnerables i el menys
eficient en kilòmetres per persona transportada (Saborit, 2018).

Per altra banda, el risc d’exclusió social sobre diferents capes de població que ha generat la
mobilitat privilegiant a l’automòbil ha sigut durant molts anys ignorat. Les problemàtiques afecten no
només a la població sense vehicle propi motoritzat o capacitat de conduir, sinó també a aquells a
qui l’ocupació massiva de l’espai per part de l’automòbil els impedeix anar a peu o en bicicleta, o
aquells que inverteixen gran part del seu temps en intercanvis d’un transport col·lectiu deficient
(Herce, 2009).

La compra d’un vehicle privat motoritzat (i l’autorització per a conduir-lo) suposa un esforç econòmic
important. El perfil de ciutadà que utilitza vehicle privat per als desplaçaments és un home, major
d’edat, amb feina i sense necessitats físiques ni sensorials especials. En canvi, el perfil d’usuari
del transport públic o del transport no motoritzat és molt més divers amb més presència
femenina, de personal dedicat a les cures i tasques de la llar, d'infants, adolescents, gent gran i
persones amb diversitats funcionals (Saborit, 2018).
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Els estudis de mobilitat urbana se centren en escenaris de complexitat, aglomeració i saturació
com els de les grans àrees metropolitanes. La majoria de solucions en matèria de mobilitat
sostenible dels últims anys responen a aquest context (Herce, Alvarez Palau i Subero Munilla,
2015). Les ciutats mitjanes tenen una problemàtica específica de mobilitat que requereix
solucions adaptades a una escala i complexitat menors (Think & Move, 2019). La mida d’un
municipi afecta en el repartiment modal de la mobilitat: quan més gran és una ciutat, més
desplaçaments actius i en transport públic es realitzen (Miralles-Guasch, 2012).

A més a més, la satisfacció de la mobilitat col·lectiva en àrees urbanes de baixa densitat
residencial (per exemple, àrees amb edificacions unifamiliars aïllades) comporta grans despeses
per a l’administració (Alvarez Palau i Subero Munilla, 2015). En aquestes àrees urbanes, el cost
econòmic per persona d’un transport públic col·lectiu és superior als habitualment estudiats per les
solucions de mobilitat. El transport públic és un servei econòmicament difícil de rendibilitzar, atenent
exclusivament al cost d’inversió i manteniment; i en aquests casos, la baixa o inconstant demanda,
fan encara més difícil la possibilitat de garantir la mobilitat (Alvarez Palau i Subero Munilla, 2015.).

Miralles-Guasch (2012) apunta que a Catalunya es poden definir dos models de mobilitat segons
la proporció d’ús dels transport públic o privat: d’una banda, la regió metropolitana de Barcelona:
amb una quota de transport públic del 20% dels desplaçaments d’un dia laborable i on el transport
privat no supera el 36%; i, de l’altra, la resta del territori català: on l’ús del transport públic oscil·la
entre el 3 i el 6% i els desplaçaments diaris en transport privat superen el 50% en un dia laborable.
Aquesta diferència en l’ús de l’automòbil es deu a l’amplia oferta de transport públic i les restriccions
al trànsit individual i contaminador de les grans urbs (Think & Move, 2019).

Amb l’objectiu d’analitzar les tendències de mobilitat urbana quotidiana en ciutats mitjanes,
d’entre 10.000 i 50.000 habitants, i d’avaluar les alternatives de mobilitat sostenible, per a
entendre l’elevat percentatge d’ús del vehicle privat respecte les grans ciutats, s’ha seleccionat un
municipi català com a cas d’estudi: Olot, a La Garrotxa.
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1.2. Justificació
“Escriure sobre mobilitat urbana,

entesa com un dret inherent

a la condició de ciutadà,

és escriure sobre urbanisme.”

(Herce, 2009, p.11).

Els estudis de mobilitat urbana actuals se centren en dues realitats contraposades: les solucions
per a les aglomeracions urbanes, en entorns densos, compactes i saturats, on el transport
col·lectiu i la intermodalitat poden configurar una xarxa estesa en el territori, i, en contraposició, les
solucions per a nuclis rurals de baixa densitat i dispersos al territori, on s’estan assajant noves
solucions com la mobilitat pública sota demanda i plataformes de mobilitat compartida.

La mobilitat pren un caràcter profundament geogràfic, ja que més enllà dels desplaçaments
sobre el territori, la organització i distribució de les activitats en l’espai són el motor que genera els
moviments habituals (Cebollada i Miralles-Guasch, 2009).

En aquest sentit, investigar sobre la mobilitat en ciutats de mida mitjana, és investigar en un nou
escenari híbrid sobre els models anteriorment citats. La falta de recursos per a l’anàlisi i la
investigació de solucions de mobilitat adaptades a aquests nous escenaris, produeix sovint que
els municipis intentin adaptar a la seva escala les idees que han sigut dissenyades per a altres
realitats i models de ciutat. Així, podem trobar a Catalunya molts municipis amb una xarxa de
transport públic col·lectiu deficitari subvencionat, i cap estratègia per a la millora de la seva
eficiència o per a la promoció de la mobilitat activa envers el transport contaminant.

El transport motoritzat repercuteix en la qualitat de vida de les persones i condueix a una pèrdua
d’habitabilitat de les ciutats (Ecologistes en acció, 2007). Estudis de la Comissió Europea culpen
la mobilitat urbana del 40% de les emissions de CO2 del transport (Unió Europea, 2011), alhora que
s’estima que el 91% de la població habita en entorns amb una qualitat de l’aire per sota dels límits
establerts per l’Organització Mundial de la Salud (OMS, 2005).

El transport de carretera és el de major consum i aquell que emet més gasos d’efecte hivernacle
(Miralles-Guasch, 2012). D’altra banda, el soroll del trànsit motoritzat empitjora la salut i la qualitat
de vida: pèrdues d’audició, trastorns de la son, hipertensió arterial, malalties cardiovasculars, baix
rendiment acadèmic en infants i adolescents, etc. (Campillo, 2020).

Davant dels impactes ambientals i les dinàmiques d’exclusió social que genera la mobilitat en
transport privat: l’objectiu fonamental d’un pla de mobilitat urbana sostenible és aconseguir que la
gent torni a caminar per als desplaçaments curts i que s’utilitzi el transport públic per als
desplaçaments més llargs. Així, les ciutats han d’organitzar i gestionar amb un visió de conjunt,
els diferents sistemes de transport i la seva adequació segons el tipus de teixit urbà i les
densitats de població (Herce, Alvarez Palau i Subero Munilla, 2015).
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Un anàlisi de la morfologia urbana, dels teixits i dels punts d’atracció, i de les alternatives de
transport sostenible al vehicle privat, resulta útil a l'hora d’entendre el perquè de l’elevat ús del
vehicle privat en el repartiment modal d’aquestes àrees urbanes, per així, poder establir quin és el
grau de desconfort dels altres modes de transport respecte l’automòbil i apuntar noves
estratègies a implantar per a canviar les dinàmiques de mobilitat, davant la crisi climàtica actual.

Aquesta recerca, doncs, forma part de l’agenda política actual i dels deures de l’administració
local, per avançar cap a ciutats més sostenibles tant a nivell ambiental com social.

No hi ha lleis ni declaracions universals que defineixin l’anar en cotxe com un dret dels individus, en
contra, sí tenim marcs legislatius que estableixen el dret a l’accessibilitat i la necessitat d’un
desenvolupament sostenible. Amb aquesta finalitat, cal promoure els transports més
sostenibles i universals, que són alhora els més accessibles, per a fer compatible la mobilitat
amb altres necessitats d’ordre ambiental, social i econòmic (Navazo, 2007).

1.2.1. Motivació personal

Sóc nascuda a Barcelona. Des de ben petita m’he mogut sempre per la ciutat en metro i autobús. A
l’universitat vaig fer un intercanvi a Porto Alegre. Allà, tots els meus companys de classe es movien
en cotxe i consideraven molt perillós anar a peu, en bicicleta o el transport públic. Durant l’estada a
Brasil vaig començar a interessar-me per la organització de la ciutat i en especial, per les grans
diferències en matèria de mobilitat.

Acabats els estudis d’arquitectura, vaig decidir cursar el màster de Ciutat i Urbanisme per ampliar el
coneixement en aquest camp, alhora que la vida em portava a viure a Zuric, el paradís del transport
sostenible. Aquí, els desplaçaments diaris a la ciutat estan garantits en bicicleta i un transport públic
perfectament eficient i puntual. I al cap de setmana, la xarxa ferroviària i els autobusos de l’empresa
de correus postals et porten a peu de pista d’esquí o fins als pobles més remots de la muntanya.

Quan penso en tornar a Catalunya en un futur, la balança per escollir el lloc on viure ha canviat
lleugerament, d’ençà de la crisi sanitària de la COVID-19, amb la disminució dels desplaçaments
per motius laborals gràcies al treball en remot. La proximitat a la natura, el ritme de vida més relaxat
i sostenible que ofereixen les ciutats de mida mitjana tenen com a inconvenient la dependència del
vehicle privat en la mobilitat quotidiana.

En aquest sentit, amb aquesta recerca em qüestiono el perquè d’aquestes dinàmiques culturals
d’abús de l’automòbil i quines mancances pateixen les alternatives al vehicle privat. Tant de bo, el
meu treball pugui ser un petit pas en el camí d’Olot cap a una ciutat més segura, sana i sostenible.
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1.3. Pregunta d’investigació i objectius

Per al desenvolupament i estructuració del present document s’ha utilitzat la guia: Com elaborar un
treball final de màster? facilitat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

La present investigació s'emmarca dins la recerca empírica de fonamentació teòrica, anomenada
Modalitat A, on es planteja el desenvolupament d’una recerca que aporti innovació a la resolució de
problemàtiques urbanes, fonamentant-se en un context real i utilitzant tècniques de recollida de
dades, per a acabar proposant recomanacions o suggeriments a partir dels resultats obtinguts que
estiguin enfocats a l’acció (Fiori et al., 2021). Així, la recerca s’ha iniciat amb la detecció d’un
problema i la seva descripció mitjançant la següent eina esquemàtica de l’arbre del problema:

1.3.1. Arbre del problema

Arbre del problema

Tema

Mobilitat sostenible en ciutats de mida mitjana.

Problema pràctic

Ús elevat (o dependència) del vehicle privat en ciutats d’entre 10.000 i 50.000 habitants.

Problema delimitat

La mobilitat urbana en les ciutats mitjanes a Catalunya recau al voltant del 50% en l’automòbil.

Causes Efectes

Falta d’alternatives viables de transport al vehicle
motoritzat privat.

Congestió de trànsit als eixos viaris principals en l’inici i
final de la jornada laboral i escolar.

Baixa freqüència del servei de transport públic
col·lectiu.

Medi ambient. Pol·lució atmosfèrica i contaminació
acústica.

Discontinuïtats en la reduida infraestructura de carrils
bici i poca cultura de la mobilitat quotidiana en bicicleta.

Salut. Efectes del model de mobilitat sobre la salut de la
ciutadania. Ús del vehicle per a trajectes caminables.

Teixit urbà poc mixt que genera necessitat de
desplaçaments diaris interurbans per motius laborals,
educacionals o d’accés als serveis o l’oci.

Desigualtat. Marginació dels col·lectius sense autonomia
pròpia o amb recursos limitats (nivell econòmic baix,
infants, adolescents, gent gran, diversitat funcional, etc.)

Concentració de densitat i pols d’activitat al nucli antic i
dispersió de zones residencials de baixa densitat a la
perifèria.

Usos del sòl. Elevada superfície d’espai públic en els
nuclis urbans dedicada al trànsit rodat.

Taula 1: Arbre del problema. Font: Elaboració pròpia
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1.3.2. Pregunta d’investigació

Per a orientar la recerca del present treball entorn a les alternatives sostenibles de mobilitat
envers el vehicle motoritzat privat dins d’un ventall ampli en la temàtica de la mobilitat urbana,
s’estableix una pregunta d’investigació que centri l’estudi en un context definit i unes variables i
indicadors que condueixin l’anàlisi.

Per a posteriorment, definir amb aquesta pregunta, l’objectiu general del treball i d’aquest
extreure’n els objectius específics que guiaran la recerca.
Entenent que la transició cap a uns entorns urbans que fomentin la mobilitat sostenible, tant no
motoritzada com col·lectiva, forma part de la lluita contra el canvi climàtic i avança a favor d’un
hàbitat urbà més saludable i amb major qualitat de vida, ens preguntem:

Quina és la viabilitat de les alternatives de transport sostenible (no motoritzat o col·lectiu)
envers el vehicle motoritzat privat en les ciutat mitjanes alhora d’efectuar desplaçaments de
mobilitat quotidiana?

1.3.3. Cas d’estudi

Amb la finalitat de contextualitzar la situació problemàtica i delimitar la seva dimensió espacial
s’ha decidit escollir un ambit concret de proximitat, ergo una ciutat mitjana de Catalunya, i per a
garantir-ne la seva rellevància territorial, s’ha escollit una capital de comarca.

D’aquest buidatge de ciutats mitjanes catalanes , s’han buscat els documents relatius a la1

mobilitat més recents: en la gran majoria Plans de Mobilitat Urbana (PMU) i Plans de Mobilitat
Urbana Sostenible (PMUS), però també Estudis de mobilitat generada inclosos en els Plans
d’Ordenació Urbanística Municipals (POUM) o en Plans d’Acció Municipal (PAM). En aquests
documents s’hi ha trobat les dades de distribució modal dels desplaçaments interns, dividits entre
desplaçaments en vehicle privat motorizat, transport col·lectius i mobilitat activa (a peu o en
bicicleta), principalment recollits al 2006 a l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana de Catalunya.

A la següent taula podem observar com els desplaçaments interns d’aquestes ciutats recauen en
promig al voltant d’un 50% en el vehicle privat i com l’ús del transport col·lectiu és molt reduït, en
comparació amb el repartiment modal d’una gran ciutat com Barcelona. També és important
destacar que, d’aquesta llista de ciutats mitjanes de Catalunya, les úniques sense connexió
ferroviària a una distància menor de 10 quilòmetres són La Seu d’Urgell, Berga, Olot i Banyoles.

Així, s’ha considerat Olot com a ciutat representativa i de rellevància d’entre les capitals de
comarca catalanes d’entre 10.000 i 50.000 habitants, pel repartiment modal que presenta, similar
a la mitjana, per les característiques de mobilitat derivades de la falta de connexió ferroviària i
per la necessitat d’actualitzar el seu PMU en els propers anys.

1 En cas de no trobar cap document relatiu al planejament de la mobilitat urbana o les dades de repartiment modal de la capital d’una
comarca, s'han buscat exemples d’altres ciutats mitjanes de la mateixa comarca.
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Capitals de comarca de Catalunya d’entre 10.000 i 50.000 habitants

Comarca Capital
Població
(2021)

Document
relatiu a la mobilitat
urbana més recent

Repartiment modal en els
desplaçaments interns

Privat Col·lectiu Actiu

l'Alt Camp Valls 24.553 PMU 2022-2030 40% 2% 58%

l'Alt Empordà Figueres 47.043 PMU 2012-2020 52% 3% 45%

l'Alt Penedès Vilafranca del Penedès 39.969 PMUS 2021-2026 27% 1% 72%

l'Alt Urgell la Seu d'Urgell 12.252 PMUS 2012-2022 24% 1% 75%

l'Anoia Igualada 40.875 PMUS 2020-2025 39% 8% 53%

el Baix Ebre Tortosa 33.572 PM 2007-2012 70% 3% 27%

el Baix Empordà la Bisbal d'Empordà 11.190 Estudi mobilitat 2013 71% 3% 26%

el Baix Llobregat St Feliu de Llobregat 45.463 PMU 2015-2020 18% 2% 81%

el Baix Penedès el Vendrell 38.891 PMU 2015-2020 63% 8% 29%

el Berguedà Berga 16.682 PM 2014-2020 no s’han trobat dades

cap altre municipi major de 10.000 habitants

la Garrotxa Olot 36.299 PMU 2013-2018 47% 1% 52%

el Montsià Amposta 21.317 PAM 2019-2023 45% 1% 54%

la Noguera Balaguer 17.409 Estudi mobilitat 2010 89% 1% 10%

Osona Vic 47.319 PMUS 2018-2023 34% 2% 64%

el Pla d'Urgell Mollerussa 14.545 PMS 2022-2026 no s’han trobat dades

cap altre municipi major de 10.000 habitants

el Pla de l'Estany Banyoles 20.168 Estudi mobilitat 2012 90% 1% 9%

el Ripollès Ripoll 10.721 POUM 2008 85% 1% 14%

la Selva Sta Coloma de Farners 13.459 no s’han trobat dades

Lloret de Mar 38.402 PMUS 2020-2025 27% 8% 65%

l'Urgell Tàrrega 17.649 PMUS 2019-2026 70% 1% 29%

Mitjana 53% 3% 44%

el Barcelonès Barcelona 1.636.732 PMU 2013-2018 27% 40% 34%

Taula 2: Capitals de comarca de Catalunya d’entre 10.000 i 50.000 habitants. Font: Elaboració pròpia
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1.3.4. Objectiu general i específics

Analitzar i avaluar la viabilitat de les diferents modalitats de transport sostenible alternatives
al vehicle motoritzat privat en els desplaçaments quotidians a la ciutat d’Olot.

Fig. 1: Objectiu general. Font: Elaboració pròpia

L’objectiu principal de la recerca es desenvoluparà a partir dels objectius específics que defineixen
de forma més acotada els diferenciats fronts d’investigació.

OE1. Analitzar el teixit urbà i la localització dels centres d’atracció de la ciutat d’Olot en
aquelles variables que generin desplaçaments quotidians.

OE2. Analitzar la facilitat d’ús del vehicle privat com a mitjà de mobilitat quotidiana.

OE3. Determinar la viabilitat de les alternatives de mobilitat sostenible a la ciutat d’Olot:

3A. De la mobilitat no motoritzada, segons el caràcter de l’espai públic urbà i el relleu.

3B. Del transport públic col·lectiu, segons la seva connectivitat i freqüència.

OE4. Avaluar desplaçaments des de diferents punts residencials de la ciutat d’Olot a
equipaments o dotacions representatives en les diferents modalitats de transport sostenible
i comparar el seu grau de desconfort respecte els desplaçaments en automòbil.

Fig. 2: Objectius específics. Font: Elaboració pròpia
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2. Marc teòric
La mobilitat és un fenomen creixent i

complex, integrat per diferents dimensions

que requereix una aproximació des de

diferents disciplines i enfocaments.

(Cebollada i Miralles-Guasch, 2009, p. 194).

2.1. La mobilitat sostenible com a repte urbà

El creixement econòmic global constant des del segle XIX i la reducció dels costos associats a la
tinença d’un automòbil privat des de finals del segle XX, han influït en l’organització territorial de les
ciutats i han donat a la mobilitat urbana un paper rellevant en la definició actual del dret a la
ciutat (Diputació de Barcelona, 2008).

A nivell mundial, la Conferència de les Nacions Unides sobre Habitatge i Desenvolupament Urbà
Sostenible de 2016 (Habitat III) defineix així la mobilitat urbana sostenible:

El objetivo de todo el transporte es crear un acceso universal al transporte seguro,

limpio y asequible para todos los que a su vez puede facilitar el acceso a las

oportunidades, servicios, mercancías y servicios. (...) En consecuencia, la movilidad

urbana sostenible está determinada por el grado en que la ciudad en su conjunto es

accesible a todos sus residentes, incluidos los pobres, los ancianos, los jóvenes, las

personas con discapacidad, las mujeres y los niños. (Nacions Unides, 2015, p. 1)

Juntament amb aquesta definició, hi trobem la definició de ciutat compacta, també anomenada
creixement intel·ligent, establint-se clarament que “l’organització de la ciutat té una influència
directa en les opcions de mobilitat de les persones i es reflecteix en les pautes i estratègies
emprades per resoldre els desplaçaments quotidians” (Cebollada i Miralles-Guasch, 2004).

A la Nova Agenda Urbana (2020), es preveu per al 2030 un augment del 50% del trànsit de
passatgers respecte al 2015, alhora que un augment del 70% en el transport de mercaderies.

A més, es calcula que a nivell global un 23% de les emissions de gas d’efecte hivernacle provenen
del transport. Segons la NAU (2020), la dependència de l'automòbil individual genera
contaminació, aïllament espacial i desigualtats en l’accés a béns i serveis, així com un augment de
la mortalitat (1,4 milions de morts anuals a nivell mundial per accidents de trànsit) i problemes de
salut tan físics com psíquics.
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Davant d’aquest panorama mundial, la NAU promou la integració de plans de transport i mobilitat
en els plans urbans generals, així com la recomanació en l’augment del transport públic
accessible i sostenible i l’ajuda al desenvolupament de la mobilitat no motoritzada.

NAU 54

La Nueva Agenda Urbana subraya la importancia de desarrollar una

“infraestructura de transporte sostenible y eficiente” mediante la generación y el

uso de energía renovable y asequible para reducir los costos financieros,

ambientales y de salud pública de la movilidad ineficiente, la congestión, la

contaminación del aire y los efectos de las islas de calor urbano y el ruido.”

(Nacions Unides, 2020, p. 94 )

NAU 118

La Nueva Agenda Urbana alienta a “los gobiernos nacionales, subnacionales y

locales a desarrollar y expandir instrumentos de financiamiento, permitiéndoles

mejorar su infraestructura y sistemas de transporte y movilidad, tales como

sistemas de tránsito público rápido, sistemas integrados de transporte, sistemas

aéreos y ferroviarios, las infraestructuras seguras, suficientes y adecuadas para

peatones y ciclistas y las innovaciones tecnológicas”. (Nacions Unides, 2020, p. 94 )

Dins els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ODS), podem trobar la
mobilitat urbana directament relacionada amb l’objectiu 11 “Ciutats i comunitats sostenibles”:

“De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles,

accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular

mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las

necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños,

las personas con discapacidad y las personas de edad” (Nacions Unides, s.d.)

Però també al ODS 12 “Producció i consum responsables”, car la mobilitat es veu afectada per la
gestió dels productes i residus i, per últim al ODS 13 “Acció pel clima”, tenint en compte la influència
del transport motoritzat i aeri en la contaminació atmosfèrica (Nexolog, 2020).

El trànsit és considerat el problema més preocupant dels estudis mediambientals i un dels
factors més influents en la qualitat de vida d’una ciutat (Diputació de Barcelona, 2008).
Herce (2009) indica que la nova mobilitat haurà de buscar la sostenibilitat en tres dimensions
paral·leles: “energèticament (alternatives de menor consum), mediambientalment (reducció
d’emissions) i socialment (posant l’accent en una major equitat en l’accés a la mobilitat).”
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Així, a nivell global, la mobilitat sostenible està entesa com un repte urbà, l’objectiu de la qual es
garantir una xarxa de connexió i transport adequada a les formes de mobilitat que requereixen
els diferents grups socials, i per a aconseguir-ho, segons Herce (2009) cal re-ordenar
jeràrquicament els tres factors de sostenibilitat als que repercuteix la mobilitat: començant per
augmentar la justícia social, seguint per reduir el consum energètic i per últim, fer front als
impactes ambientals.

2.2. Marc normatiu

La Comissió Europea, des del 2008, busca empoderar els poders públics locals envers el transport
urbà, modernitzant els serveis de transport públic i racionalitzant l’ús del vehicle particular.
L’administració europea treballa amb el principi de subsidiarietat, ja que es considera que la
legislació en matèria de mobilitat és molt més eficient si és propera i local. Per tant, a nivell europeu,
les tasques es concentren en la promoció de bones pràctiques, l’estimulació de l’intercanvi
d’informació entre agents locals, l’augment del coneixement en el sector i el foment de la mobilitat
activa i la intermodalitat.

Sobre el transport i la mobilitat urbana sostenible, la Unió Europea no ha redactat mai cap
document legislatiu per a la seva regulació, planificació i/o gestió, però ha publicat diversos
documents i regulacions per a fer front a les conseqüències negatives del model actual:

Documents i regulacions sobre mobilitat urbana a la Unió Europea

Documents propositius

Any Títol Objectius i aspectes principals

2001 El Llibre Blanc.
Política europea del transport
per al 2010.

Remarca les oportunitats i amenaces sorgides de les noves necessitats de
transport en tots els nivells administratius.
Vol fer compatible el desenvolupament econòmic amb les exigències de
qualitat, seguretat i disminució dels impactes ambientals associats al transport.
Estableix línies estratègiques principals en matèria de transports, posant el
focus legislatiu en l’escala local.

2011 El Llibre Blanc.
Full de ruta cap a un espai
únic europeu de transport: per
una política de transports
competitiva i sostenible.

Proposa iniciatives concretes amb la finalitat d’eliminar la congestió de trànsit i
reduir la dependència de la UE del petroli importat, avançant cap a una
mobilitat urbana lliure d'emissions de CO2 pel 2030 i reduint les emissions de
carboni en un 60% per al 2050.

2007 El Llibre Verd.
Cap a una nova cultura de la
mobilitat urbana
actualització de la versió de
1996:
El Llibre Verd.
La xarxa de ciutadans,
satisfent el potencial del
transport públic de passatgers
a Europa.

Canvia el concepte de transport pel de mobilitat, ampliant els subjectes i
objectes d’estudi, de manera més integral, afegint aspectes territorials, socials,
econòmics i mediambientals.
Identifica cinc eixos prioritaris d’actuació:
❖ Circulació fluïda
❖ Ecologisme
❖ Transport urbà intel·ligent
❖ Transport urbà accessible
❖ Transport urbà segur i protegit
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Estratègies temàtiques

2020 L’Estratègia de mobilitat
sostenible i intel·ligent:
Encarant el transport
europeu cap al futur.

Remarca que tots els modes de transport han d’esdevenir més sostenibles i
incentiva les alternatives en la transició cap a un futur intel·ligent i sostenible
marcant fites temporals centrades en els avenços tecnològics que disminuiran
les emissions dels vehicles tant individuals com col·lectius.
Es centra en la innovació i la digitalització, així com en l’augment del preu dels
carburants.

2004 L’Estratègia temàtica sobre
el medi ambient urbà de la
UE.

Comunicació COM (2004)
60 final o
Medi Ambient 2010: el
nostre futur és a les nostres
mans.

Remarca la importància de les administracion locals en la millora de la qualitat
de l’entorn urbà.
Per primera vegada, es demana als estats membres, elaborar plans de
mobilitat sostenible a les ciutats de més de 100.000 habitants, que aspirin a
modificar quota modal en favor del transport públic i no motoritzats,
vinculant-se amb les polítiques d’urbanisme i derivant en propostes d’actuació
amb participació ciutadana.

2005 L’Estratègia temàtica sobre
la contaminació atmosfèrica.

Comunicació COM (2005)
446 final

Simplifica les disposicions legislatives existents i integra la millora de la qualitat
de l’aire, marcant els nivells que suposen riscos inacceptables per a la salut de
les persones i el medi ambient.
Recull la necessitat d’implantar plans sostenibles de transport urbà per millorar
la qualitat de l’aire, reduir el soroll i lluitar contra el canvi climàtic.

Sobre els plans de mobilitat urbana…

2007 Plans de transport urbà
sostenibles. Document
preparatori en relació
amb el seguiment de
l’estratègia temàtica sobre el
medi ambient urbà

Destaca la importància de la planificació en la millora de la sostenibilitat, més
enllà dels avenços tecnològics.
Fixa criteris bàsics sobre com s’ha d’elaborar i què ha de contenir un pla de
transport urbà sostenible:
❖ Participació pública durant tot el procés
❖ Divulgació de bones pràctiques i formació
❖ Tractament multinivell, territorial i horitzontal
❖ Cooperació político-tècnica
❖ Anàlisis cost-benefici i cost-eficàcia
❖ Proposta de diverses mesures segons impacte en el medi ambient i salut

2008-
2009

El Pla d’acció sobre la
mobilitat urbana
(2008-2009)

Comunicació COM (2009)
490 final

Reforça el paper de la mobilitat urbana en la política comunitària, però segueix
sense aplicar mesures legislatives d’obligació de redacció de plans als estats
membres.

Taula 3: Documents i regulacions sobre mobilitat urbana a la Unió Europea. Font: Elaboració pròpia

A l’Estat espanyol, els tres nivells administratius (nacional, regional i local) tenen competències en
matèria de mobilitat i hi ha casos de solapament. Els dos primers nivells són els encarregats de la
planificació i construcció de les infraestructures del transport.
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La planificació i gestió de la mobilitat a nivell local, contempla la regulació del transport públic
i el trànsit urbà. Aquelles ciutats amb població superior a 50.000 habitants, adquireixen
competència directa sobre la prestació del transport urbà de viatgers.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana és l’encarregat d’establir les directrius2

de planificació de la mobilitat sostenible, i ho fa mitjançant el Pla Estratègic d’Infraestructures i
Transport (PEIT) per a millorar l’eficiència del sistema de transport i enfortir la cohesió social i
territorial, contribuint a la sostenibilitat dels compromisos internacionals mediambientals.
Al 2006 es va redactar una guia pràctica per a l’elaboració i implantació de plans de mobilitat urbana
sostenible, que juntament amb l’Estratègia espanyola de mobilitat sostenible de 2009, s’estableixen
com a documents previs de la futura Llei de Mobilitat Sostenible que s’ha d’aprovar a finals de 2023.
L’avantprojecte de Llei se centra en la mobilitat a nivell estatal, però estableix a nivell local que els
municipis entre 20.000 i 50.000 habitants s’hauran de dotar d’un pla de mobilitat que haurà d’ésser
revisat com a mínim cada 5 anys.

L’escala regional i local són les
encarregades de promoure i
implementar les polítiques de gestió de
la mobilitat, així, a Catalunya, hi trobem
des del 2003 una normativa pionera a
nivell europeu amb nous objectius per a la
mobilitat dirigits a la sostenibilitat, la
seguretat, i l’accessibilitat a tota la
població catalana: La Llei 9/2003 . D’ençà3

de l’aprovació de la llei, la principal figura
planificativa: El Pla de Mobilitat Urbana
(PMU) ha tingut un desenvolupament
moderat deguda la poca força jurídica per
canviar la realitat i fer una assumpció
política i aplicació pràctica de les
mesures, la manca de recursos humans
capacitats per liderar els plans
tècnicament, la inexistència d’una
obligació temporal, la falta de
normativització en l’elaboració i la
no-vinculació amb els plans urbanístic
locals (Diputació de Barcelona, 2010).

Fig. 3: Fases i etapes principals del procés d’elaboració i la tramitació del PMU
Font: Plans de mobilitat urbana Reflexions i criteris d’elaboració. Diputació de Barcelona.

3 La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat estableix l’elaboració i aprovació obligatòria de Plans de Mobilitat Urbana als municipis de
més 50.000 habitants i a les capitals de comarca, així com l’elaboració d’avaluacions de la mobilitat derivades de la implantació de nous
plans, la creació d’òrgans de consulta i participació, i la constitució d’autoritats de la mobilitat a nivell territorial.

2 Denominat Ministeri de Foment entre 1996 i 2020, i Ministeri d’Obres Públiques entre 1975 i 1996.
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Paral·lelament als PMU, també es destaca la necessitat de coordinar la mobilitat lligada a les
obligacions laborals des de l’administració pública local i, en aquesta línia, l’IDAE promou
l’elaboració de plans de mobilitat associats als centres d’activitat industrial, de serveis, sanitaris i
educatius. Així, la Generalitat de Catalunya, ha posat en marxa, mitjançant el programa Gesmopoli4

de la Unió Europea, plans de mobilitat integral en polígons industrials en col·laboració amb les
empreses i els operadors del transport públic.

Fig. 4: Objectius i tasques del projecte Gesmopoli
Fig. 5: Situació dels polígons industrials on s’ha aplicat el projecte a 2008

Font: El projecte Gesmopoli: Gestió integral de la mobilitat en polígons i zones industrials

En resum, davant les polítiques subsidiaries europees, la creació de la nova llei a nivell estatal i
amb gairebé deu anys d’experiència des de l’aparició de la figura dels PMUS a Catalunya, i les
conseqüents guies per a la seva redacció, eines per a la seva avaluació i suport financer, les
administracions locals troben dificultats no només en la redacció dels documents, sinó en la
materialització de les mesures i estratègies escollides després de l’anàlisi de la mobilitat.

2.3. Mobilitat i organització territorial

Els grans números de la distribució modal

amparen situacions molt desiguals en els

territoris catalans, que deriven de la oferta de

transport públic en les diferents regions.

Aquestes desigualtats fan que les característiques

de la mobilitat tinguin un patró divers segons el

lloc on s’ubiquen. (Miralles-Guasch, 2010, p. 39-40).

4 Gesmopoli és una iniciativa finançada per la Unió Europea en el marc de la Convocatòria de Projectes LIFE – Medi Ambient del període
2004-2005. Es troba impulsat per un partenariat de cinc socis: l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, el Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, l’associació empresarial Federació de Societats Laborals de Catalunya i els
sindicats Comissió Obrera Nacional de Catalunya i Unió General de Treballadors de Catalunya.

Mobilitat i dispersió urbana. Anàlisi de les alternatives de mobilitat
sostenible en ciutats de mida mitjana. El cas d’Olot, La Garrotxa

agost de 2022 20



2.3.1. La ciutat compacta

Com esmenta el document de les Nacions Unides, anteriorment citat, la ciutat compacta és
aquella que concentra la diversitat en un espai reduït. És la ciutat hereva de la funció històrica
de les ciutats: combinar diverses activitats en un sol lloc, tot reduint la necessitat de desplaçar-se.

En el debat sobre la ciutat ideal, la ciutat compacta és aquella ciutat que garanteix l’accessibilitat,
seguretat, justícia i condicions de vida saludables: una ciutat mixta que generi distàncies curtes.

Folch (2003) anomena descentralizació concentrada el model d’urbanització que recupera
l’escala humana de barris i nuclis urbans propers. “Es tracta de reduir la distància entre la
residència i les activitats productives –feina, oci, compres o educació–. Que la necessitat de
mobilitat sigui mínima” (Vallejo citant a Matilla, 2021).

Així, la voluntat actual de les ciutats i les metròpolis, per a avançar cap a la sostenibilitat i la
millora ambiental, és reduir la necessitat de desplaçament i garantir l’accessibilitat als serveis,
disminuint l’espai públic dedicat al transport motoritzat, i per tant, repercutint positivament en la
reducció de la contaminació atmosfèrica i acústica.

A les grans urbs, les extenses xarxes de transport públic i la possibilitat recent d’optar a vehicles
motoritzats compartits, disminueix radicalment la necessitat de tinença de vehicle privat.

En aquest context, reduir l’espai públic històricament destinat als automòbils privats i
individuals, possibilita ampliar l’espai destinat per als transports comunitaris i per a la recuperació de
l’espai públic com a plataforma per a les activitats socials i d’estada. D’altra banda, disminuint la
velocitat de circulació dels vehicles dins la trama urbana i pacificant els carrers, el paradigma de la
mobilitat urbana avança cap a una nova lògica on l’espai per vianants, la xarxa de carrils bici i el
transport públic es constitueixen com a alternativa més eficient, més econòmica i més
respectuosa amb el medi ambient respecte el model cotxe-centrista.

Un exemple d’estratègia de mobilitat per a ciutats compactes és el concepte de la ciutat dels 15
minuts . Les ciutats que, per la seva mida i concentració d’activitats, permeten realitzar la5

mobilitat diària i obligada de manera activa: a peu o en bicicleta, dedicant al desplaçament actiu no
més d’un quart d’hora. Aquest concepte està vinculat amb la idea de la ciutat policèntrica, que, en
contraposició a la ciutat monocèntrica d’un sol centre neuràlgic laboral envoltat de teixit residencial,
es composa de ciutats mixtes més petites: una ciutat de ciutats, que garanteix el cobriment de les
necessitats i activitats quotidianes en un radi reduït fàcilment caminable o accessible en mobilitat no
contaminant, i que pot garantir la connexió entre aquestes “ciutats” més reduïdes mitjançant una
xarxa de transport col·lectiu, amb estacions intermodals que també són accessibles a menys de 15
minuts del punt d’origen del desplaçament.

5 Concepte ideat pel professor Carlos Moreno, promogut per l'alcaldessa de París Anne Hidalgo al 2020 i definit com a resposta urbana a
la crisi climàtica i els efectes produïts per la pandèmia del COVID-19 a la cimera de lideratge climàtic C40 Cities.
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Fig. 6: Diagrama “Ville du quart d’heure”
Font: La ville du quart d'heure en images. Paris.fr

2.3.2. La ciutat difusa / El periurbà

Des del segle XIX, les innovacions tecnològiques en els sistemes de comunicació, els canvis en
les dinàmiques demogràfiques i processos productius i els nous models de consum han
contribuït a nous models emergents de creixement urbà amb formes d’urbanització dispersa i
polaritzada (Font, 2003).

Contràriament al model de creixement metropolità que extenia els nuclis històrics centrals amb
infraestructures i continuïtat espacial, als anys 80 apareix el creixement per dispersió,
majoritàriament per edificació aïllada de segona residència (que posteriorment es convertirà en
primera) o indústria/taller, on es creen urbanitzacions autònomes respecte els nuclis existents,
localitzades en base a l’expansió del transport individual (Font, 2003).
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Els fenòmens de dispersió i de difusió dispersa que s’estenen territorialment arrasant amb el
territori rural i sense capacitat de crear associativitat ni diversitat urbana són hereus de la cultura
nord americana dels suburbis i de la ciutat-jardí anglosaxona (Folch, 2003). El paisatge urbà actual
ha esdevingut mitjançant la flexibilització del procés productiu i la dispersió de les activitats en
l’espai, un conjunt de perifèries que han ampliat la unitat funcional del territori (Merlin, 1984),
estenent-se com a trama suburbana i deixant d’estructurar-se a partir de nuclis urbans compactes i
multifuncionals.

El desequilibri territorial entre les àrees residencials i de treball o activitat, causat per la
industrialització accelerada i la facilitat per l’accés al transport privat individual, ha contribuït a
aquest fenomen de dispersió urbana. Les ciutats s’expandeixen, es suburbanitzen, es dilaten, a
través de zones residencials, equipaments d’oci i comerç i polígons industrials (Cebollada i
Miralles-Guasch, 2009, citant a Capel, 2005), augmentant així les distàncies en l’espai i el temps
entre les diferents activitats quotidianes. Amb l'increment del temps de desplaçament, hi ha
hagut un intercanvi modal de vianants i ciclistes cap a sistemes motoritzats de transport. Els
modes de transport actius i saludables tenen una tendència acusada a la baixa, particularment
en les ciutats mitjanes i en la perifèria de les grans ciutats metropolitanes (Diputació de
Barcelona, 2008).

Les noves dinàmiques de la ciutat dispersa converteixen la mobilitat de les persones en un
element urbà imprescindible (Miralles-Guasch i Cebollada, 2004). L'expansió de les activitats en el
territori augmenta la necessitat de desplaçament, alhora que, la dispersió de les àrees residencials
en teixits urbans de ciutat-jardí complica el desplegament de serveis públics de transport com
una alternativa eficient a l’ús del vehicle privat (Diputació de Barcelona, 2008). La localització de
l’habitatge allunyada dels centres urbans, torna a la població dependent del vehicle privat (Burguillo,
Del Reio i Romero-Jordán, 2016). Així, l’índex de motorització d’aquestes àrees és notablement
més elevat que en la ciutat compacta, ja que l’existència del transport públic col·lectiu és reduïda o
nul·la (RCqC, 2020), i els ciutadans que no disposen d’accés a un cotxe privat es veuen cada
vegada més aïllats de determinades feines i serveis (Diputació de Barcelona, 2008).

Per a fer front a l’elevat índex de
motorització i la dependència del
vehicle privat en àrees periurbanes,
s’estan imposant noves tendències de
compartició com és el cas de Som
Mobilitat a Catalunya, una cooperativa
de lloguer de vehicles elèctrics
compartits que s’aprofita dels avenços
tecnològics per a facilitar als usuaris la
mobilitat sense la necessitat de tinença
d’un vehicle propi. Fig. 7: Aplicació de Som Mobilitat per a ordinador i per a telèfon mòbil.

Font: Som Mobilitat
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2.3.3. El nucli rural

Un altre territori amb alta vinculació a l’ús del vehicle privat és el nucli rural. Entenem com a
nuclis rurals, aquells assentaments urbans històrics, amb diversitat d’usos, formats a partir dels
nuclis originals i les seves extensions per continuïtat i contigüitat (Esteban i Noguera, 2007).

A Catalunya, l’Observatori del Món Rural califica d’àmbit rural aquells municipis amb una densitat
de població de menys de 150 habitants per km2, coincidint amb la classificació a nivell europeu de
l’OCDE, tot i que també es consideren municipis rurals aquells que, tot i tenir una densitat més alta,
tenen una població inferior a 5.000 habitants. D’altra banda, l’Instituto Nacional de Estadística (INE)
defineix que un municipi rural és aquell de menys de 2.000 habitants. Cal destacar que aquestes
aproximacions només categoritzen el territori en urbà o rural segons població i densitat, d’una
manera aliena als processos històrics d’urbanització i ocupació de l’espai, activitats
econòmica o dispersió de la població.

No és fàcil establir on acaben les àrees rurals i on

comencen les urbanes perquè els límits entre

ambdues categories tendeixen a difuminar-se.

El grau d’heterogeneïtat dins de cada categoria és

creixent. En aquest nou context social i econòmic,

augmenta la complexitat en la definició i la

delimitació geogràfica de les àrees rurals.

(Planas, 2008, p. 301).

En aquests territoris de baixa població, els problemes de mobilitat sorgeixen de la poca densitat.
Aquí, una xarxa de transport públic convencional, tindrà problemes per assolir la satisfacció
col·lectiva de les necessitats de mobilitat, o ho farà amb un cost econòmic per persona molt
elevat al cost del transport urbà en una ciutat compacta (Alvarez Palau i Subero Munilla, s.d.).
La Mesa de Movilidad Rural és una iniciativa pionera de l’Estat Espanyol per a dotar de solucions
de mobilitat aquelles àrees amb un repte demogràfic mitjançant la cooperació interadministrativa i la
participació de la ciutadania (Ministeri per a la transició ecològica i el repte demogràfic, 2022).
L’Observatori del Món Rural català no proporciona dades sobre mobilitat.

Una pràctica estratègica de mobilitat en entorns rurals o de baixa densitat és la mobilitat sota
demanda. Per a servir amb transport públic aquelles zones on una xarxa regular patia de molt baixa
ocupació i baixos nivells d'eficiència econòmica i mediambiental, les administracions, gràcies a les
innovacions digitals i tecnològiques, poden posar a disposició un servei de transport públic només
quan hi ha demanda real de mobilitat. N’és un exemple el Transport a la demanda al Berguedà, que
funciona amb un sistema de reserva prèvia via telefònica o aplicació mòbil i realitza els transport
amb taxis que paren a les parades de transport públic col·lectiu.

Mobilitat i dispersió urbana. Anàlisi de les alternatives de mobilitat
sostenible en ciutats de mida mitjana. El cas d’Olot, La Garrotxa

agost de 2022 24



2.3.4. La ciutat mitjana com a model híbrid

En la present recerca s’utilitza el terme “ciutat mitjana” vinculat al nombre de població. Aquesta
vinculació és globalment desigual, ja que arreu del món trobem definicions diferenciades sobre
ciutat i mides molt diferents de metropolis. A Catalunya, un 40% de la població viu a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, un 30% a 41 ciutats de més de 20.000 habitants i l’altre 30% a la resta
de municipis més petits. Aquesta distribució de la població en una xarxa de municipis de mida
mitjana segueix el model europeu, molt allunyat del sistema de grans ciutats asiàtic o estatunidec
(Madariaga, Martori i Oller, 2019).

Amb la categorització dels municipis de Catalunya segons població i tenint en compte les entitats
territorials comarcals definides, s’ha decidit acotar per a la recerca la definició de ciutat mitjana com
aquells municipis d'entre 10.000 i 50.000 habitants, ja que gairebé un 42% de les capitals de
comarca compten amb aquest rang de població.

Fig. 8: Municipis de Catalunya segons població. Font: Elaboració pròpia

Fig. 9: Capitals de comarca segons població. Font: Elaboració pròpia
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Folch (2003) descriu com a ciutats intermitges aquelles que estan vinculades al seu entorn rural
històric i conformen entre elles una metápolis, un conjunt de ciutats interrelacionades sense
continuïtat territorial que posibiliten la potencialització de les energies rurals sense la pressió d’una
megapolis. Aquestes ciutats mitjanes que s’articulen en competitivitat i diversitat, formen la
rururbanitat: zones que conserven els atributs del nuclis intensos i associatius amb escasa
població i superfície reduïda on els assentaments residencials extra-urbans s’han estès pel
territori, convivint amb la ruralitat.

A Catalunya, als centres històrics compactes d’aquestes ciutats, els ha seguit una expansió
urbana desigual: formada per eixos de suburbana, conseqüència de la concentració d’activitats
al centre històric, i posteriorment, als seus accessos i vies de connexió, fruit d’un model
d’urbanisme centrat en la mobilitat individual motoritzada, que posteriorment ha fet créixer les
ciutats amb zones de polígons industrials i residencials en forma d’urbanitzacions ciutat-jardí, que
han seguit perpetuant el creixement poc mixt i dispers.

La dispersió, la descentralització i el canvi d’escala urbana comporta la intensificació dels barris
i els espais semi-rurals intermitjos (Cebollada i Miralles-Guasch, 2009) alhora que el centres antics
d’aquestes ciutats, mantenen el caràcter de ciutat compacta i històrica. Així, les ciutats de mida
mitjana es plantegen com a model de confrontació entre les dues realitats abans esmentades.
Aquesta realitat híbrida entre l’urbà i el rural, és producte de de dos processos paral·lels: la
dispersió d’activitats i de població en entorns urbans metropolitans i, alhora, la concentració de
zones veïnals que guanyen valor social.

Harvey (1989) destaca que la localització diferenciada i fragmentada de les funcions urbanes,
fruit de la separació espacial i temporal de les activitats quotidianes, agreuja la separació entre
espais productius i reproductius, que genera una primera necessitat de desplaçament, però a
més a més, a mesura que s’allunyen els pols d’atracció, incrementa no només la mobilitat sinó que
s’afegeixen nous mitjans de transport, generalment contaminadors, per a acurtar distàncies.

En aquest sentit, els dos models de mobilitat catalans de Miralles-Guasch (2012) segons la
distribució modal, que es mencionava al plantejament del problema d’aquesta recerca, es
materialitzen per les seves diferències en la morfologia territorial. La Regió Metropolitana de
Barcelona és un entorn totalment urbà amb major dimensió dels seus municipis, alta densitat en la
trama urbana i tradició en l’ús del transport públic, i per contra, “la resta del territori català expressa
la seva mobilitat majoritàriament en modes individualitzats, ja siguin no motoritzats, com la bicicleta i
l’anar a peu, o el cotxe privat”.

En resum, les ciutat mitjanes s’obren com a un nou escenari per a la mobilitat entre aquelles
ciutats compactes on el transport públic col·lectiu pot ésser fàcilment eficient, i aquells nuclis
dispersos on la dependència del vehicle privat per als desplaçaments sembla inevitable.
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2.4. Antecedents

2.4.1. Estratègies i mesures

El paradigma de la sostenibilitat, introduït al marc legal català (Llei d’urbanisme 1/2005, Llei de la
mobilitat 9/2003), obliga a re-definir objectius i metodologies en la planificació territorial, en
general, i en la planificació de la mobilitat, en particular (Navazo, 2007).

La oferta d’infraestructures de transport categoritza el territori i marca el comportament temporal
i espacial de la demanda (Herce, 2009), privilegiant uns modes de transport envers d’altres.

Davant el risc de destrossar el teixit urbà preexistent per a adaptar-lo a la mobilitat en cotxe, cap a
la dècada dels 80, es comença a entendre que la finalitat de l’organització urbana no és la fluïdesa
del trànsit, sinó garantir als ciutadans bones condicions de mobilitat. És aleshores quan apareixen a
Europa les primeres polítiques de restricció del trànsit en centres històrics (Herce, Alvarez Palau
i Subero Munilla, s.d.).

Les noves estratègies per avançar cap a una mobilitat més sostenible s’allunyen de la
construcció de nova infraestructura, i aposten per mesures que gestionin la demanda i minimitzin
l’ús del vehicle privat, fomentant un canvi modal dels usuaris dels transports contaminants als
no contaminants (mobilitat activa i col·lectiva).

Fig. 10: Esquema per a la nova planificació de la mobilitat. Font: El derecho a la movilidad metropolitana.
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Aquest canvi modal en la mobilitat quotidiana s’efectua generalment amb dos tipus d'estratègies:
les estratègies push, que expulsen els usuaris del mode no desitjat, i les estratègies pull, que
atrauen a nous usuaris als modes desitjats.

Navazo (2007) comenta que a les ciutats europees, els casos d’èxit radiquen en la combinació
d’ambdues estratègies, per exemple: reduir l’espai públic viari destinat a l'automòbil per a la
introducció d’un tramvia, d’un carril exclusiu de bus o bicicleta, o la peatonalització i pacificació dels
carrers; o les mesures de regulació d’aparcament en superfície.

D’altra banda, la mobilitat per motius laborals i els territoris descentralitzats augmenten la
necessitat de desplaçaments. Una planificació urbanística que promogui la densificació, així com
la implicació i col·laboració de les empreses i centres laborals són les claus per a avançar cap una
mobilitat laboral més sostenible (Saborit, 2018). En són exemples: els programes empresarials per
a disminuir la mobilitat i les facilitats per part del sector privat per afavorir el transport col·lectiu o no
motoritzat.

Als annexos d’aquest document , s’hi troben fitxes d’anàlisi de diverses estratègies d’èxit6

d’ambues direccionalitats com a exemples de mesures que, des de l’administració, pretenen
re-ordenar les prioritats i les jerarquies en el repartiment modal de la mobilitat, com són: la
peatonalització dels centre històrics o d’àmbits reduits de la ciutat, la gamificació per a obtenir un
canvi de conducta modal, la introducció de vehicles compartits com a part del sistema tarifari
intermodal, la penalització a la circulació mitjançant peatges d’entrada a la ciutat o zones de baixes
emissions i nous sistemes de transport col·lectiu sota demanda per a les zones de baixa densitat.

Fig. 11: Reassignació de prioritats en la planificació de mobilitat urbana.
Font: Plans de mobilitat urbana Reflexions i criteris d’elaboració. Diputació de Barcelona.

6 Annexos 1 a 7 (pàgines 94 a 100).
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2.4.2. El Pla de Mobilitat Urbana (PMU)

Els plans de mobilitat urbana sostenibles són els documents bàsics per a configurar les
estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya, que l’administració estableix de
manera integral per a garantir la coexistència de tots els modes de transport, que s’han de
complementar i no anul·lar-se els uns als altres. El contingut dels PMU s’ha d’adequar a les
orientacions i criteris establerts pels plans directors de mobilitat de l’àmbit i, si escau, als plans
específics, i ha d’incloure un pla d’accés als sectors industrials de llur àmbit territorial. Potenciar
l’ús del transport col·lectiu és el repte crucial de la mobilitat urbana i centra tots els esforços
polítics en el foment d’una mobilitat sostenible (Herce, Alvarez Palau i Subero Munilla, s.d.).

“El objetivo fundamental de un Plan de Movilidad

Urbana es conseguir que la gente vuelva a caminar

para desplazamientos cortos y use el transporte

colectivo para desplazamientos más largos.

Y, en parte, el primero de estos es relativamente

asequible si los Ayuntamientos se ponen a ello,

mediante operaciones de «pacificación del tránsito»

en la vía pública y de urbanización de espacios e

itinerarios.” (Herce, Alvarez Palau i Subero Munilla, s.d.).

PLA DE MOBILITAT URBANA

Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. Article 9

Àmbit territorial El del municipi o, amb l’acord corresponent dels ajuntaments afectats, el de diversos
municipis amb un esquema de mobilitat interdependent, tant si integren una àrea urbana
contínua com si no n’integren cap.

Aprovació Correspon als ajuntaments, però abans cal l’informe de l’autoritat territorial de la mobilitat de
llur àmbit territorial o, en cas que aquest ens no hagi estat constituït, del departament de la
Generalitat competent en matèria d’infraestructures i serveis de transport. En aquest informe,
l’ens corresponent s’ha de pronunciar sobre la coherència del pla amb les orientacions i
criteris establerts pel corresponent pla director de mobilitat, i hi ha de vetllar.

Elaboració i
tramitació:

L’elaboració i aprovació correspon als ajuntaments i són obligatòries per als municipis que,
d’acord amb la normativa de règim local o el corresponent pla director de mobilitat, hagin de
prestar el servei de transport col·lectiu de viatgers.

En el procés d’elaboració ha de restar garantida la participació del consell territorial de la
mobilitat o bé, en cas que aquest ens no hagi estat constituït, la consulta al consell comarcal
corresponent i als organismes, les entitats i els sectors socials vinculats a la mobilitat.

Revisió: Els PMU s’han de revisar cada sis anys.

Taula 4: Pla de Mobilitat Urbana. Font: Elaboració pròpia a partir de Instruments de planificació i gestió de la mobilitat local a Europa.
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Amb la finalitat de contextualitzar el cas d’estudi a la ciutat d’Olot en el marc normatiu i les
estratègies de mobilitat, s’han escollit dos municipis catalans anàlegs, també de mida mitjana, entre
10.000 i 50.000 habitants amb un Pla de Mobilitat Urbana en vigència: Lloret de Mar i Vic. En les
següents taules es comparen les seves dades demogràfiques i de mobilitat, així com les seves
mesures estratègiques envers una mobilitat local més sostenible agrupades segons temàtica.

COMPARATIVA MUNICIPIS Vic (Osona) Lloret de Mar (Selva)

Superfície 30,58 km² 48,71 km²

Habitants (2021) 47.319 38.402 (52.818 temporada d’estiu)

Percentatge població comarcal (2021) 28,84% 21,86%

Densitat (2021) 1.546,37 hab/km² 788,4 hab/km²

Parc de vehicles
(2020)

Turismes 21.679 17.285

Motocicletes 3.171 7.248

Índex de motorització (2012) 663,06 vehicles / 1.000 hab 606,85 vehicles / 1.000 hab

Desplaçaments
interns

No motoritzats 64% 65%

Vehicle privat 34% 27%

Transport públic 2% 8%

Desplaçaments
de connexió

No motoritzats 2% 1%

Vehicle privat 86% 85%

Transport públic 12% 14%

Taula 5: Comparativa de 2 municipis de mida mitjana: Vic i Lloret de Mar. Font: Elaboració pròpia

COMPARATIVA DE PLANS DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE

PMU VIC 2018-2023 PMUS LLORET DE MAR 2020-2025

Estratègies sobre la xarxa viària:

Nova jerarquització de les xarxes de transport per a optimitzar-ne el funcionament.

Fomentar la mobilitat compartida i/o col·laborativa.

Impulsar el vehicle elèctric. Millorar la xarxa de punts municipals de recàrrega elèctrica.

Reduir l'accidentalitat. Pla de seguretat viària per resoldre els punts de concentració d’accidents.

Conversió de carrers de doble sentit a sentit únic.
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Estratègies sobre els aparcaments de vehicles privats:

Millorar i optimitzar l'oferta d'estacionament lliure i regulat.

Creació d'un aparcament per a camions als polígons. Cercar mesures tecnològiques que permetin
gestionar els aparcaments. Senyalització variable
sobre la localització i capacitat en cada moment.

Crear aparcaments de dissuasió als principals
accessos viaris de la ciutat. Creació d’un aparcament
d’intercanvi modal (Park&Ride).

Estratègies sobre la xarxa ciclista:

Incrementar la mobilitat i seguretat en bicicleta. Connectar les vies ciclistes existents.

Millorar la connexió en bicicleta amb els polígons
industrials del municipi.

Potenciar la bicicleta elèctrica.

Millorar la xarxa d'aparcaments de bicicleta.

Estratègies sobre els espais per a vianants:

Millorar l’accessibilitat de la xarxa de vianants. Incrementar la mobilitat a peu.

Pacificar del trànsit i creació d’eixos de convivència. Nova jerarquia de la mobilitat.

Desenvolupar directrius pel disseny de la via pública.

Integrar grans vies a la trama urbana (carrers atractius).

Pacificar el voltant de tots els centres escolars.

Avaluar els passos de vianants existents.

Estratègies sobre el transport públic col·lectiu:

Millorar l’accessibilitat de les parades de transport públic a l’usuari.

Millorar la xarxa de bus: cobertura, connectivitat i velocitat.

Renovar la flota de vehicles municipals per vehicles més
sostenibles.

Incrementar la mobilitat en transport públic.

Ordenar el transport col·lectiu de visitants i turistes.

Estratègies sobre el transport de mercaderies:

Millorar i optimitzar l'oferta de places de càrrega i descàrrega per zones.

Fomentar la distribució urbana de mercaderies eficient a l'illa de vianants.

Fomentar la mobilitat sostenible als polígons industrials.
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Estratègies per a millorar la connectivitat:

Implementar sistemes intel·ligents i innovadors (Smart City) en la gestió del trànsit i la mobilitat urbana.

Completar la circumval·lació sud de Vic.

Instar al desdoblament de la via ferroviària.

Creació d’un nou punt d’intermodalitat al sud de Vic.

Estratègies per a una mobilitat menys contaminant:

Treballar per implantar Zones de Baixes Emissions.

Controlar i disminuir la contaminació acústica.

Estratègies per a la divulgació de la mobilitat sostenible

Millorar la divulgació a la ciutadania respecte la
mobilitat sostenible i la senyalització de la via pública.

Fer campanyes de conscienciació de mesures
preventives per maximitzar la seguretat viària.

Taula 6: Comparativa dels PMU vigents de Vic i Lloret de Mar. Font: Elaboració pròpia

Ambdós municipis parteixen de repartiments modals molt similars, tant en els desplaçaments
interns com en els de connexió, si bé, els caràcters diferenciats dels municipis en la seva activitat
econòmica principal, són el tret diferencial de les seves estratègies envers la mobilitat sostenible.

D’una banda, Vic, és un municipi de la plana, rodejat per polígons industrials on la mobilitat laboral
de connexió amb els polígons, té una gran importància, i d’aquí, les mesures enfocades a les zones
industrials, al repartiment de mercaderies i a la millora de la connectivitat amb la resta del territori
català. D’altra banda, Lloret de Mar és una ciutat de costa, que muta les seves activitats entre la
temporada d’estiu i d’hivern. Per al municipi de platja, és important tant la divulgació dels seus plans
per a fomentar la mobilitat col·lectiva, com de les possibilitats de mobilitat que s’ofereixen, no
només per als veïns, sinó també per als turistes.

Després d’un anàlisi comparatiu dels PMU de dues ciutats mitjanes, podem establir que les
estratègies per a fomentar la mobilitat sostenible no només depenen de la mida del municipi
sinó també de la seva morfologia i activitat principal.

Els desplaçaments estan directament relacionats amb la interrelació social i la distribució de les
activitats econòmiques sobre el territori, per tant, també ho estan amb la mida dels municipis, el
tipus d’urbanització, i el model territorial. Amb la dispersió urbana i el canvi d’escala, s’incrementen
les distàncies i es massifica l’ús dels transport mecànics (col·lectius o privats), en contraposició amb
els fenòmens d’aproximació i recentralització, on les distàncies s’acurten, les densitats augmenten i
anar a peu és una opció útil i necessària (Cebollada i Miralles-Guasch, 2009).

Mobilitat i dispersió urbana. Anàlisi de les alternatives de mobilitat
sostenible en ciutats de mida mitjana. El cas d’Olot, La Garrotxa

agost de 2022 32



3. Marc metodològic

3.1. Disseny de la recerca

Amb la finalitat d’avaluar la viabilitat, en termes d’accessibilitat, de les diferents modalitats de
transport sostenible alternatives al vehicle motoritzat privat en els desplaçaments quotidians a
la ciutat d’Olot, és important descriure la realitat actual de la ciutat, en termes de morfologia urbana,
punts d’atracció de mobilitat i analitzar el servei d’aquestes alternatives sostenibles: no motoritzades
o col·lectives.

Juntament amb la prèvia contextualització teòrica i la revisió documental: l’estudi de cas de la
ciutat d’Olot i un posterior anàlisi dels resultats obtinguts, es consideren el mètode de recerca
adequat per a respondre la pregunta d'investigació. La capital de la Garrotxa serveix d’exemple
pràctic per a dur a terme l’anàlisi que, a posteriori, es podrà extrapolar a d’altres ciutats d’entre
10.000 i 50.000 habitants per a fer estudis comparatius.

Tot i el caràcter exploratori de l’estudi, de l’anàlisi de dades obtingudes i les conclusions, es podran
extreure, d’una banda, un guió amb els propers passos per al desenvolupament de la investigació
en un context de temps i recursos més ampli, i de l’altra, l’elaboració de recomanacions i
propostes envers la problemàtica.

Relació entre objectius i estratègia metodològica

Objectius específics Estratègia metodològica

Núm Objectiu Dades Recerca Nivell Enfocament

OE1 Analitzar el teixit urbà i els centres d’atracció de
la ciutat d’Olot en aquelles variables que generin
desplaçaments quotidians.

Secundàries Documental Descriptiu Quantitatiu

OE2 Analitzar la facilitat d’ús del vehicle privat com a
mitjà de mobilitat quotidiana.

Secundàries Documental Descriptiu Quantitatiu

OE3 Determinar la
viabilitat de les
alternatives de
mobilitat
sostenible a la
ciutat d’Olot:

De la mobilitat no
motoritzada, segons el
caràcter de l’espai públic
urbà i el relleu.

Secundàries Documental Descriptiu Quantitatiu i
qualitatiu

Del transport públic
col·lectiu (TPO), segons la
seva connectivitat i
freqüència.

Secundàries Documental Descriptiu Quantitatiu i
qualitatiu

OE4 Avaluar desplaçaments des dels diferents barris
de la ciutat d’Olot a equipaments o dotacions
representatives en les diferents modalitats de
transport sostenible.

Secundàries
i
Primàries

Documental
i
De camp
(Enquesta)

Avaluatiu Quantitatiu i
qualitatiu

Taula 7: Relació entre objectius  i estratègia metodològica. Font: Elaboració pròpia
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La recerca explicativa es realitzarà majoritàriament a partir de recerca documental i interpretació
de dades secundàries, obtingudes per altres investigadors. Els principals documents que guiaran
l’anàlisi són: el Pla de Mobilitat Urbana del municipi d’Olot 2013-2018, realitzat per l’empresa Intra i
el més recent Pla de foment de la mobilitat amb bicicleta i vehicles de mobilitat personal, anomenat
“Olot Pedala” d’octubre de 2021, encarregat per la Regidoria de Mobilitat i Transició Energètica de
l’Ajuntament d’Olot a les empreses Raons Públiques i Vaic Mobility. Per a les dades estadístiques
s’utilitzarà com a font l’Institut d'Estadística de Catalunya; i per a les dades territorials el geoportal
de l’Ajuntament d’Olot, les dades de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i Google Maps.

En aquest estudi, la mostra de població per als anàlisis d’avaluació de les diferents modalitats en
els desplaçaments seran adults, de qualsevol gènere, d’entre 18 i 70 anys, de nivell econòmic
estable, amb un estat de salut pròsper que permeti la mobilitat activa i circular en bicicleta, així com
la capacitat de conducció i tinença de vehicle privat (en tant que el vehicle privat formarà part de la
comparativa final dels modes de desplaçament).

Nogensmenys, en les conclusions es tindrà en compte que aquesta mostra no és representativa
de la societat i, per tant, caldrà afegir les conseqüències d’exclusió social generades per les
tendències de mobilitat en els grups socials no inclosos en la mostra: aquells amb manca
d’autonomia pròpia, és a dir: la gent gran, els infants, els adolescents, les persones amb diversitat
funcional i aquells col·lectius amb dificultats econòmiques per a aconseguir el permís de conduir o
un vehicle propi.

Per a l’establiment dels criteris de ponderació en l’avaluació dels diferents modes de mobilitat,
s’ha realitzat un treball de camp en forma de petita enquesta de dues preguntes: el lloc de
residència (Olot centre, Olot perifèria i altres municipis de La Garrotxa) i l’ordenació de 5 criteris
alhora d’escollir un mode de transport en la realització de desplaçaments quotidians: economia,
temps, salut, confort i consciència ambiental. L’enquesta (Annex 34 i 35, pàg. 127-129) s’ha realitzat
amb Google Forms i la mostra dels participants és d’adults d’entre 18 i 70 anys, sense diversitats
funcionals ni dificultats econòmiques.

Per a l’exposició de dades quantitatives extretes s’usaran taules i gràfics d’Excel, i per a l'exposició
de dades territorials no trobades en els plans esmentats, s’utilitzarà plànols com representació
gràfica d’elaboració pròpia, mitjançant software de disseny vectorial o d’edició de fotografies.
L’ús de plànols, gràfics i taules serveix per a mostrar i contrastar la informació analitzada de
manera més ràpida, visual i universal.

3.2. Tècniques i activitats

Com a primer objectiu específic, es desenvoluparà l’anàlisi de diferents indicadors que puguin
aclarir com funciona la ciutat d’Olot en tant a organització territorial, trama urbana,
compactació i dispersió, principals activitats i la distribució d’aquestes en el territori, amb la finalitat
d’entendre quins són els desplaçaments quotidians necessaris que planteja el territori estudiat.
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OE1 Analitzar el teixit urbà i els centres d’atracció de la ciutat d’Olot en aquelles variables que generin desplaçaments
quotidians.

Nivell /
Enfocament

Disseny de
recerca

Tècniques i activitats Instruments Fonts

Descriptiu

Quantitatiu

Recerca
documental

Representació
gràfica de les
dades
recopilades.

Anàlisi de la població i densitat per districtes. Excel PMU 2013-2018
POUM 2003

Anàlisi de la piràmide poblacional i dels
principals sectors d’ocupació.

Excel Idescat

Identificació dels teixits urbans i principals usos
del sòl.

CAD PMU 2013-2018
POUM 2003

Estudi de les pautes de mobilitat. Excel PMU 2013-2018
EMQ2006

Localització d’equipaments i punts d’atracció de
mobilitat quotidiana: equipaments culturals,
educatius, esportius, sanitaris, farmàcies, casals
i centres per a la gent gran, mercat,
supermercats i eixos comercials.

GIS / CAD Geoportal Aj. Olot

Taula 8. Estructura de la investigació. Matriu d’objectius i recerca de l’OE1. Font: Elaboració pròpia

Per al segon objectiu, la recerca se centra en la mobilitat en vehicle privat motoritzat per a
categoritzar-ne el seu ús en les dinàmiques de mobilitat quotidiana del municipi, i entendre el
perquè de la seva preferència envers altres modalitats menys contaminants de transport.

OE2 Analitzar la facilitat d’ús del vehicle privat com a mitjà de mobilitat quotidiana.

Nivell /
Enfocament

Disseny de
recerca

Tècniques i activitats Instruments Fonts

Descriptiu

Quantitatiu

Recerca
documental

Representació
gràfica de les
dades
recopilades.

Anàlisi del parc de vehicles i índex de
motorització per districtes.

Excel PMU 2013-2018

Anàlisi de l’evolució del parc de vehicles a nivell
municipal i comarcal.

Excel Idescat

Estudi de la xarxa viària segons jerarquia,
demanda i nivells de servei.

GIS / CAD PMU 2013-2018
Olot Pedala 2021

Estudi dels aparcaments. GIS / CAD PMU 2013-2018

Taula 9. Estructura de la investigació. Matriu d’objectius i recerca de l’OE2. Font: Elaboració pròpia

Els dos objectius secundaris següents es centren en estudiar quantitativa- i qualitativament les
alternatives sostenibles a la mobilitat en vehicle privat. Així, en el primer cas, l’estudi se centra en
els indicadors sobre la mobilitat no motoritzada o activa: categoritzant i avaluant tant la
infraestructura per a vianants com la xarxa de carrils bici. D’altra banda, també s’analitzarà el
transport públic d’Olot (TPO) segons la seva connectivitat, freqüència i accessibilitat.
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OE3 Determinar la viabilitat de les alternatives de mobilitat sostenible a la ciutat d’Olot:
OE3A De la mobilitat no motoritzada, segons el caràcter de l’espai públic urbà i el relleu.
OE3B Del transport públic col·lectiu, segons la seva connectivitat i freqüència.

Nivell /
Enfocament

Disseny de
recerca

Tècniques i activitats Instruments Fonts

Descriptiu

Quantitatiu
i qualitatiu

Recerca
documental

Representació
gràfica de les
dades
recopilades.

Anàlisi de la proporció vorera/calçada. GIS / CAD PMU 2013-2018

Estudi de l’amplada de les voreres. GIS / CAD PMU 2013-2018

Estudi del relleu i els pendents de la xarxa
viària.

GIS / CAD Geoportal Aj. Olot
Olot Pedala 2021

Categorització de la xarxa ciclable existent. GIS / CAD Olot Pedala 2021

Localització dels aparcaments per a bicicletes. GIS / CAD Olot Pedala 2021

Itineraris en bicicleta a l’escola. GIS / CAD Bici-Bus Olot

Tarificació i sistema de pagament TPO. Excel TEISA. TPO

Estudi de les línies, del servei i les freqüències. Excel TEISA. TPO

Anàlisi de la cobertura de les parades. GIS / CAD PMU 2013-2018

Anàlisi de la capacitat de coordinació entre
línies i el temps d’espera mig.

Excel TEISA. TPO

Anàlisi de l'accessibilitat de les parades Excel PMU 2013-2018

Tarificació de preus del taxi i disponibilitat. Excel Taxi Olot

Taula 10. Estructura de la investigació. Matriu d’objectius i recerca de l’OE3. Font: Elaboració pròpia

Per últim, el darrer objectiu específic, materialitza directament l’objectiu general, un cop establerts
els indicadors necessaris i es configura com a mètode d’avaluació de les diferents modalitats de
desplaçament segons el criteris de ponderació establerts per l’enquesta realitzada.

OE4 Avaluar desplaçaments des dels diferents barris de la ciutat d’Olot a equipaments o dotacions representatives en
les diferents modalitats de transport sostenible.

Nivell /
Enfocament

Disseny de
recerca

Tècniques i activitats Instruments Fonts

Avaluatiu

Quantitatiu
i qualitatiu

Definició de
criteris,
puntuació i
càlcul del grau
de desconfort.

Definició de punts de sortida i arribada segons
districtes i punts d’atracció estudiats a l’OE1.

GIS / CAD Google My Maps

Medició d’indicadors en els desplaçament a
peu: temps, pendent i amplada de les voreres.

GIS / CAD
Excel

Google Maps
Olot Pedala 2021
PMU 2013-2018

Medició d’indicadors en els desplaçament en
bicicleta: temps, pendent i tipus de carril bici.

GIS / CAD
Excel

Google Maps
Olot Pedala 2021

Medició d’indicadors en els desplaçament en
TPO: temps total, freqüència de la línia i confort
de la parada.

Excel Google Maps
TEISA. TPO
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Avaluatiu

Quantitatiu
i qualitatiu

Definició de
criteris,
puntuació i
càlcul del grau
de desconfort.

Enquesta sobre l’ordenació dels criteris alhora
d’escollir un mode de transport per als
desplaçaments quotidians.

Enquesta
Google
Forms

Definició dels criteris d’avaluació dels
desplaçaments a peu. Puntuació de l’1 al 5.

Excel Resultats
enquesta

Avaluació multicriteri dels desplaçaments a peu. Excel

Definició dels criteris d’avaluació dels despl. en
bicicleta. Puntuació de l’1 al 5.

Excel Resultats
enquesta

Avaluació multicriteri dels desplaçaments en
bicicleta.

Excel

Definició dels criteris d’avaluació dels
desplaçaments en TPO. Puntuació de l’1 al 5.

Excel Resultats
enquesta

Avaluació multicriteri dels desplaçaments en
TPO.

Excel

Comparativa de l’avaluació multicriteri dels
diferents modes de transport.

Excel

Càlcul dels percentatges de desconfort de les
alternatives de transport en relació al vehicle
privat motoritzat.

Excel

Taula 11. Estructura de la investigació. Matriu d’objectius i recerca de l’OE4. Font: Elaboració pròpia
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4. Context

El cas d’estudi d’aquesta recerca és la ciutat
d’Olot, capital de la comarca de La Garrotxa
situada a 443 m d’altitud. Tot i així, la
metodologia d’investigació és aplicable a
altres ciutats, si bé, la mida i complexitat del
cas escollit repercutiran en la dificultat i
l’extensió de l’anàlisi.

Olot és una ciutat característica per trobar-se
rodejada de quatre volcans i estar situada a
l’interior del Parc Natural de la Zona
Volcànica de La Garrotxa.

La capital garrotxina va perdre la seva
infraestructura ferroviària al 1969 amb
l'últim servei d’”El tren d’Olot”. D’ençà, les
connexions amb la resta del territori
s’efectuen per la xarxa viària, ja sigui amb
vehicle privat o amb el servei d’autobusos
interurbans monopolitzat per l’empresa
TEISA, que també gestiona el transport públic
de la ciutat.

Les principals vies d’accés a la ciutat són la
C-152 al sud, que posteriorment connecta
amb la C-37 fins a Vic i la C-17 fins a
Barcelona, i la N-260 al nord, la carretera
septentrional de Catalunya, que connecta Olot
amb Figueres i Ripoll.

Prèvia obertura dels túnels de Bracons
(C-37) al 2009, infraestructura de 19 km entre
Osona i La Garrotxa, els desplaçaments entre
Olot i Vic o Barcelona eren de més del doble
de llargs en temps i dificultosos en el seu
recorregut sinuós. La infraestructura acurtà
les distàncies que imposava la perillosa
Collada de Bracons i obrí la comarca de nou
a la resta del territori català, després de
dècades d'aïllament.

Fig. 12: La Garrotxa a Catalunya i Olot a La Garrotxa
Font: Idescat

Superfície 29,03 km²

Habitants (2021) 36.299

Percentatge població comarcal (2021) 61,35%

Densitat (2021) 1.250,4 hab/km²

Parc de vehicles
(2020)

Turismes 18.146

Motocicletes 3.166

Índex de motorització (2012) 708 v. / 1.000 hab

Desplaçaments
interns7

No motoritzats 52%

Vehicle privat 47%

Transport públic 1%

Desplaçaments de
connexió

No motoritzats 2%

Vehicle privat 92%

Transport públic 6%

Taula 12: Dades bàsiques de La Garrotxa
Font: Elaboració pròpia

7 La font de dades de mobilitat prové del Pla de Mobilitat Sostenible d’Olot de 2013-2018, que es va redactar amb les dades de
l’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF) de l’any 2006.
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Fig. 13: Distàncies entre Olot i altres capitals de comarca. (Annex 9, pàg. 102). Font: Elaboració pròpia.

Amb el 60% de la població comarcal, Olot concentra el 90% dels llocs de treball de la comarca.
La resta de la població garrotxina es distribueix en els altres 20 municipis, dels quals els més
poblats són: la Vall d’en Bas (3115 hab.), Sant Joan les Fonts (3050 hab.), Besalú (2502 hab.) i Les
Preses (1875 hab.), tres dels quals, excepte Besalú, són territorialment contigus a la capital.
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5. Anàlisi de la morfologia i la mobilitat urbana

5.1. Demografia, teixit urbà i centres d’atracció

Analitzar el teixit urbà i els centres d’atracció de la ciutat d’Olot és rellevant per a establir les
variables que generen els desplaçaments quotidians tant obligats com per raons de lleure, així
com per a visualitzar la morfologia i els processos de creixement urbà compactes o dispersos.
Per a entendre com es mou la població d’Olot, cal entendre on viu i on desenvolupa la seva vida
quotidiana: anar a l’escola, a la feina, al supermercat, a la farmàcia, al casal d’avis, etc.

5.1.1. Població, densitat i sectors d’ocupació

La ciutat d’Olot es divideix censalment en districtes i sectors. El districte 1, corresponent al centre8

històric, és el de menor superfície però major densitat. El districte 3, amb gran extensió territorial
dins del Parc Natural és el de més superfície i menor densitat. Entre la trama urbana del municipi hi
ha dos volcans: el Montsacopa (sector 5-1) i el volcà de la Garrinada (sector 4-2).

Fig. 14: Districtes i seccions d’Olot (Annex 10, pàg. 103). Font: PMU Olot 2013-2018.

8 La divisió territorial per districtes i seccions a Olot és merament administrativa i no és de domini públic, però s’ha considerat òptima pel
present anàlisis. A l’annex 8 (pàg.101) hi ha una relació entre districtes i barris, que sí són reconeguts per la població.
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Fig. 15: Població per districtes i seccions. Font: Elaboració pròpia a partir de PMU Olot 2013-2018.

Fig. 16: Densitat per districtes i seccions. Font: Elaboració pròpia a partir de PMU Olot 2013-2018.

A la piràmide de població per grups d’edat s’observa un sensible envelliment de la població amb
majoria entre 40 i 65 anys, i presència reduïda de població jove, entre 10 i 25 anys. La majoria de la
població ocupada es dedica al sector terciari amb un percentatge molt baix de població amb
activitat agrícola.
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Fig. 17: Piràmide de població. Font: Idescat Fig. 18: Sectors d’ocupació. Font: Elaboració pròpia a partir de Idescat

Al nucli antic (districte 1), a excepció de la secció 2 , el percentatge de població autòctona és9

d’entre el 65 i el 80% respecte la població estrangera. A les seccions adjacents al nucli antic ,10

caracteritzades per edificació plurifamiliar, la procedència de la població és molt variada: al
districte 2 i 3 d’entre 80% autòctons i 20% estrangers, al districte 4: 55% i 45% respectivament i al
districte 5: 93% autòctons i 7% estrangers. Als districtes amb menor densitat i major presència
d’edificacions unifamiliars la proporció de població autòctona és d’entre el 70% i el 93%. En general,
podem observar una tendència de la població estrangera en ubicar-se al nord de la ciutat, entre
el nucli antic i el polígon industrial, en connexió amb el municipi de La Canya i l’accés de la N-260.

Fig. 19: Nacionalitat de la població (autòctona, taronja, i estrangera, blau) per seccions. (Annex 11, pàg. 104).
Font: Geoportal de l’Aj. d’Olot

10 Seccions 2-2, 2-3, 2-4, 3-2, 4-2 i 5-3.
9 Amb població autòctona i estrangera al 52% i 48% respectivament.
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5.1.2. Teixits urbans i principals usos del sòl

Rodejada pel Parc Natural, una gran part de la ciutat està qualificada com a sòl no urbanitzable. Per
a entendre on i com viu la població olotina, s’ha categoritzat la trama urbana segons si les
edificacions són plurifamiliars o unifamiliars i si la seva configuració és compacta o dispersa.
A més, al plànol s'identifiquen els principals equipaments i els polígons industrials, així com el
sòl pendent d’urbanitzar i edificar.

El nucli històric (Districte 1 - Seccions 1 i 2) comprèn l’àrea on s’ha anat produint el creixement
urbà fins a la segona meitat del segle XIX i que coincideix amb el darrer clos emmurallat. Amb la
seva superfície urbanitzada al 90%, és una àrea de morfologia urbanística i edificatòria no
uniforme, degut a que aplega les referències urbanístiques i arquitectòniques que corresponen a
les diferents vicissituds socials i econòmiques durant aquest llarg període històric (Ajuntament
d’Olot, 2003).

Fig. 20: Teixits urbans. (Annex 12, pàg. 105). Font: Elaboració pròpia

La llegenda de colors del plànol representa el teixit urbà de l’edificació en cada zona i per la seva
tonalitat gradual, la densitat de cada teixit, apreciable en aquestes imatges aèries.
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Centre històric Equipaments Polígon industrial Urbanitzable

Plurifamiliar compacta Plurifamiliar
aïllada

Unifamiliar
compacta/en filera

Unifamiliar aïllada

Fig. 21: Llegenda dels teixits urbans. Font: Elaboració pròpia

Dins el nucli històric s’hi diferencia la part central, també anomenada Eixampla de l’Alou, traçada
en quadrícula segons l’estil del rei Jaume I durant els segles XIII i XIV, formada per carrers d’entre 3
i 6 metres d’amplada i edificacions de PB+3/4 que ocupen la totalitat de l’illa amb patis interiors
amb i els creixement lineals al llarg dels camins d’accés a la part central del nucli, amb carrers
més amples, parcel·lari més gran i horts o jardins a la part posterior. Com s’ha esmentat
anteriorment, és el districte de la ciutat amb major densitat de població.

La ciutat antiga es va estendre a entre finals del segle XIX i principis del segle XX en processos
d’eixamplament que seguien les carreteres d’accés i amb edificacions plurifamiliars de diferents
densitats, on l’alçada de l’edificació no pot superar l’amplada del carrer (Ajuntament d’Olot, 2003).
Cap al nord, envoltant el volcà del Montsacopa i cap al sud oest, amb l’Eixample Malagrida al
1916: un procés d’urbanització liderat per Manuel Malagrida que s’inspirà en les ciutat-jardí
noucentistes angleses. En el famós projecte d’eixamplament de la ciutat, els carrers s’organitzen
radialment partint de dues places i generen àmplies parcel·les per a la construcció de torres i grans
edificacions envoltades de jardí, algunes dedicades a equipaments públics.

Les últimes ampliacions de la ciutat seran en les zones suburbanes, consolidades amb un tipus
edificatori comú d’habitatges unifamiliars entre mitgeres de baixa alçada i amb jardí a la part
posterior però també a la part del carrer, l’ocupació de l’illa no és superior al 60%. Aquest teixit
urbà és el més present al districte 3 i 5, amb la menor densitat de tot el municipi, també degut a les
grans superfícies de sòl urbanitzable d’aquests dos districtes.

Els polígons industrials es concentren al nord de la ciutat, als dos costats dels volcans Montsacopa i
La Garrinada, en connexió directa amb la carretera N-260, facilitant-ne la logística d’accés.
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5.1.3. Pautes de mobilitat

Segons el PMU 2013-2018, basat en l’Enquesta de mobilitat quotidiana del 2006, a Olot el 75% dels
desplaçaments diaris són efectuats per residents, d’aquests, un 82% és de caràcter intern i un
18% de connexió. Els desplaçaments es distribueixen modal i territorialment de la següent manera:

DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DELS DESPLAÇAMENTS

Mode

INTERNS CONNEXIÓ

Flux total Quota Temps mitjà Flux total Quota Temps mitjà

A peu 32.417 50% 15 min 485 1% 48 min

En bici 1.500 2% 10 min 250 1% 70 min

Transport públic 539 1% 21 min 2.450 6% 47 min

Vehicle privat 30.395 47% 9 min 40.435 92% 25 min

Total 65.101 60% 43.621 40%
Taula 13: Distribució territorial i modal dels desplaçaments. Font: Elaboració pròpia a partir del PMU 2013-2018.

Els principals desplaçaments intermunicipals es produeixen entre Olot i els municipis veïns: Les
Preses, la Vall d’en Bas, Sant Joan les Fonts, la Vall de Bianya, etc.
Més enllà de la mobilitat comarcal: Girona, Banyoles i Barcelona són els orígens i destins dels
desplaçaments de connexió. Dels desplaçaments a Barcelona, un 46% s’efectuen en transport
públic, en canvi, cap a la capital gironina, només un 10% s’efectua en mitjans col·lectius.

Fig. 22: Origen dels desplaçaments de connexió. Font: Elaboració pròpia a partir de PMU Olot 2013-2018.
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Fig. 23: Destinació dels desplaçaments de connexió. Font: Elaboració pròpia a partir de PMU Olot 2013-2018.

En les pautes de mobilitat dels districtes i entre ells, podem observar que el districte central (1) és
aquell on es generen més desplaçaments deguda la concentració de punts d’atracció. Els
districtes 3 i 5 pateixen de la major quota de desplaçaments en transport privat i menor en modes
no motoritzats, probablement deguda la seva extensió i baixa densitat.

DISTRIBUCIÓ DELS DESPLAÇAMENTS ENTRE DISTRICTES

Districte

INTERNS AL DISTRICTE DE CONNEXIÓ AMB ALTRES DISTRICTES

Flux No
motoritzat

Transport
públic

Transport
privat

Flux No
motoritzat

Transport
públic

Transport
privat

Districte 1 9.001 81% 1,7% 17,3% 21.580 49% 1,8% 49,2%

Districte 2 3.798 53,3% 2,9% 43,7% 18.838 63,4% 0% 36,6%

Districte 3 1.166 59,5% 4,1% 36,4% 9.703 35,9% 1,8% 62,2%

Districte 4 1.383 63,1% 10,6% 26,3% 11.845 47,1% 2,3% 50,6%

Districte 5 3.039 33,6% 1,4% 65% 13.065 33,6% 1,4% 65%
Taula 14: Distribució dels desplaçaments entre districtes. Font: Elaboració pròpia a partir del PMU 2013-2018
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5.1.4. Equipaments i punts d’atracció de mobilitat quotidiana

Per a entendre els desplaçaments quotidians, cal situar al plànol els principals focus d’atracció
de mobilitat. Aquests s’han dividit en les següents categories:

5.1.4.1. Equipaments culturals

Els equipaments culturals de la ciutat d’Olot es concentren al nucli antic. Un cinema, una
biblioteca, sis sales de teatre i una antiga plaça de braus, que s’utilitza per a esdeveniments
multitudinaris. Dels sis museus de la ciutat, només un, el Museu dels Volcans, se situa al Parc Nou,
al barri de Pequín, allunyat del centre històric.

Fig. 24: Equipaments culturals. (Annex 13, pàg. 106). Font: Geoportal de l’Ajuntament d’Olot
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5.1.4.2. Equipaments educatius

La ciutat d’Olot compta amb 8 escoles bressol, 10 escoles infantils i de primària, de les quals 4
també imparteixen educació secundària, a més de 5 instituts. El batxillerat només es pot cursar en 4
centres educatius, mentre s’ofereixen cicles formatius a 5 centres, i l’únic centre d’estudis superiors
és l’escola d’Art d’Olot.

Els equipaments educatius es reparteixen de manera democràtica pel territori. Tot i que amb
major concentració de centres educatius al districte 1, tots els districtes tenen com a mínim una
escola bressol, infantil i de primària. El districte 3 és l’únic que no té una escola de secundària.
Els cicles superiors i el batxillerat només estan disponibles als districtes 1, 2 i 5.

Fig. 25: Equipaments educatius. (Annex 14, pàg. 107). Font: Geoportal de l’Ajuntament d’Olot
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5.1.4.3. Equipaments esportius

Els equipaments esportius estan repartits homogèniament pel territori, amb una notable
absència al centre històric de la ciutat, probablement deguda la trama urbana densa i al parcel·lari
reduït. Tot i així, els parcs de jocs i de salut són nombrosos, aprofitant els espais verds o places de
la ciutat.

Fig. 26: Equipaments esportius. (Annex 15, pàg. 108). Font: Geoportal de l’Ajuntament d’Olot
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5.1.4.4. Equipaments sanitaris i farmàcies

L’Hospital d’Olot i comarcal de La Garrotxa es trobava al centre de la ciutat fins al 2014, quan es
va inaugurar la seva nova seu a les afores de la ciutat en un equipament tres vegades major.
Per a l’atenció primària, l’ambulatori situat entre els districte 1 i 2 al Passeig de Barcelona, va ser
fins al 2007 l’únic centre, fins que es va inaugurar una segona seu amb el Consultori Local Olot
Nord per a facilitar l’accés al centre sanitaris a la població dels districtes 3 i 4.

Les farmàcies estan repartides pel municipi segons població, amb evident concentració al centre
històric i mancances als polígons industrials i a les zones menys denses (districtes 3, 4 i 5).

Fig. 27: Equipaments sanitaris i farmàcies. (Annex 16, pàg. 109). Font: Geoportal de l’Ajuntament d’Olot
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5.1.4.5. Equipaments socials i per a la gent gran

Les residències per a la gent gran es concentren al nucli antic del municipi, així com les seus dels
diferents serveis socials. Allunyats del centre, al districte 5 s’hi troba la residència El Cassés-La
Fageda per a persones amb diversitat funcional, a l’Eixample Malagrida una llar d’avis i al límit
municipal del districte 2 amb Les Preses se situa el centre social de menors Crae Tosca.

Fig. 28: Equipaments socials. (Annex 17, pàg. 110). Font: Geoportal de l’Ajuntament d’Olot
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5.1.4.6. Mercats, supermercats i eixos comercials

El nou mercat d’Olot al centre de la ciutat es va reformar i inaugurar al 2015 amb 15 parades, 7
locals, un espai polivalent, un supermercat i un aparcament soterrani. A més a més de la plaça, els
dilluns al matí hi ha un mercat setmanal de parades al passeig Miquel Blay i al passeig de Ramon
Guillamet, coneguts localment com a El Firal i El Firalet. És també al nucli antic on podem trobar els
principals eixos comercials que s'estenen en les principals vies d’accés.

Els grans supermercats en naus industrials se situen a les afores de la ciutat, amb una
concentració notable al polígon industrial del districte 5, al voltant del camp de futbol de l’Olot.
En canvi, el districte 3 i 4 comparteixen un sol supermercat en els seus límits.

Fig. 29: Mercat i supermercats. (Annex 18, pàg. 111). Font: Elaboració pròpia a partir del Geoportal de l’Ajuntament d’Olot
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5.2. Ús del vehicle privat

Per a analitzar l’ús del vehicle privat com a mitjà de mobilitat quotidiana, cal entendre les
condicions del seu ús en tant que disponibilitat i estat de la xarxa viària urbana i les possibilitats
d’aparcament dins i fora de la calçada.

5.2.1. Parc de vehicles i índex de motorització

Els districtes amb menys densitat de població, que han sigut categoritzats com a menys densos i
amb menor presència d’equipaments i centres d’atracció, i són aquells amb els índex de
motorització més alts. D’altra banda, les seccions amb menor índex de motorització
coincideixen amb aquelles amb major percentatge de població d’origen estranger, i també amb
les de major densitat, més àrea urbanitzada i alta concentració d'activitats.

Fig. 30: Turismes per districtes i seccions. Font: Elaboració pròpia a partir de PMU Olot 2013-2018

Fig. 31: Índex de motorització per districtes i seccions. Font: Elaboració pròpia a partir de PMU Olot 2013-2018
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Fig. 32: Índex de motorització per seccions. (Annex 19, pàg. 112). Font: PMU Olot 2013-2018

Els índex de motorització municipals (708 veh./1000 hab.) i comarcals (815 veh./1000 hab.) són11

superiors a l’índex general de Catalunya (664 veh./1000 hab.) i ho han sigut sempre des de l’inici
del recull de dades estadístiques al 1991. L’evolució del parc de vehicles a Olot mostra una
lleugera tendència a l’augment en els últims 20 anys, amb un estancament durant els període de
crisi econòmica del 2008 al 2014/15. En comparació amb el parc de vehicles comarcal, la ciutat
d’Olot es manté sempre lleugerament per sobre proporcionalment. A partir de 2018, Olot supera el
parc de vehicles proporcional català amb unes tendències, també comarcals, que denoten un
lleugerament elevat ús del vehicle privat, en ambdós nivells, respecte les tendències catalanes.

Fig. 33: Evolució del parc de vehicles municipal. Font: Elaboració pròpia a partir de PMU Olot 2013-2018

11 Font: Idescat. Últimes dades disponibles de 2012.
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Fig. 34: Comparació de l’evolució del parc de vehicles. Font: Elaboració pròpia a partir de PMU Olot 2013-2018

5.2.2. Xarxa viària, jerarquia i fluxos

El plànol següent categoritza l’espai viari diferenciant la xarxa d’accés (A-26, N-260, C-152 i les
carreteres a Riudaura i Santa Pau) i la xarxa interna segons bàsica, local i veïnal. Al nucli antic
del municipi hi prevalen les zones de vianants, però per contra, no se’n troba cap als altres
districtes ni existeix cap xarxa veïnal amb vials de convivència.

La demanda de mobilitat s’exposa segons el volum de vehicles circulant pels vials i coincideix
amb els vials que tenen pitjors nivells de servei. Aquests vials de la xarxa bàsica que creuen la
ciutat i connecten els diferents districtes amb el centre històric són: pel sud, l’Avinguda de Santa
Coloma (C-152) posteriorment Passeig de Barcelona en el seu pas per l’Eixample Malagrida; com a
variant sud-est l’Avinguda Sant Jordi-Carrer Portbou, que connecta l’entrada sud i nord-est de la
ciutat pels seus marges urbanitzats; des de la central Plaça Clarà en surten dos eixos que rodegen
el casc antic i els dos volcans connectant la ciutat amb l’Avinguda Vial Nord (N-260a / A-26) creuant
les dues àrees industrials, aquests són, cap al nord-oest la Carretera de Sant Joan de les
Abadesses i cap al nord-est l’Avinguda Girona, posterior Carretera de la Canya.

Xarxa d’accés Xarxa bàsica Xarxa local Xarxa veïnal Zona de vianants

Fig. 35: Llegenda de la jerarquia viària. Font: Elaboració pròpia
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Fig. 36: Jerarquia viària. (Annex 20, pàg. 113). Font: Olot Pedala 2021

Fig. 37: Demanda de mobilitat. (Annex 21, pàg. 114). Font: PMU Olot 2013-2018
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Fig. 38: Nivell de servei. (Annex 22, pàg. 115). Font: PMU Olot 2013-2018

5.2.3. Aparcaments

La gran majoria dels carrers del municipi tenen aparcament gratuït i il·limitat en calçada, amb
zones reservades per a l’aparcament de motocicletes en les interseccions dels carrers, adjacents
als passos de vianants. L’aparcament de pagament en calçada (zona blava) es concentra al
voltant de la zona exclusiva de vianants del nucli antic.

Els aparcaments fora de calçada es concentren al centre de la ciutat o a prop de punts
d’atracció supramunicipal, com són l’hospital i l’institut comarcal. Al centre de la ciutat hi ha cinc
aparcaments soterranis de pagament que tanquen en horari nocturn.

Zona blava Aparcament soterrani Aparcament

Fig. 39: Llegenda Aparcament. Font: Elaboració pròpia
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Fig. 40: Aparcament. (Annex 23, pàg. 116). Font: Elaboració pròpia a partir del Geoportal
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5.3. La mobilitat no motoritzada

Amb l’objectiu de determinar en quina mesura la ciutat d’Olot fa viable la mobilitat no motoritzada,
és important categoritzar el caràcter de l’espai públic urbà de manera quantitativa i qualitativa.
S’estudiarà la proporció d’espai per a vianants, l’amplada de les voreres i el relleu de la ciutat, així
com la infraestructura ciclable i la disponibilitat d’aparcaments per a bicicletes.

5.3.1. Espai per a vianants i de convivència

La plataforma única amb prioritat per a vianants només es troba al districte central, la proporció
de vorera és notablement més elevada que a la resta del municipi, on varia entre el 10 i el 35%. Als
polígons industrials la proporció de calçada és notablement superior.

Fig. 41: Distribució de l’espai viari segons sectors. (Annex 24, pàg. 117). Font: PMU Olot 2013-2018

5.3.1.1. Voreres

El següent plànol defineix l’amplada de les voreres en 5 graus diferents. Les voreres més estretes
es concentren notablement al barri de Sant Roc i Bonavista, al sud del districte 2, i les més amples
a l’Eixample Malagrida i als vials de la xarxa bàsica.
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Fig. 42: Amplada de les voreres. (Annex 25, pàg. 118). Font: PMU Olot 2013-2018

5.3.2. Relleu i pendents

La zona volcànica marca
significativament la topografia i el
relleu d’Olot, amb quatre volcans dins
la trama urbana: el Montsacopa i el
Montolivet, al districte 5, La Garrinada,
al districte 4, i el Bisaroques al tercer
districte.

El municipi s'estén damunt d'una
plana formada per colades
volcàniques a la capçalera del riu
Fluvià i els carrers amb pendents
superiors al 8%, que es consideren
menys òptims per la mobilitat a peu i
en bicicleta, només es troben als
barris als peus dels volcans i al barri
de Bonavista.

Fig. 43: Topografia i districtes. (Annex 26, pàg. 119). Font: Geoportal
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Fig. 44: Pendents de la xarxa viària. (Annex 27, pàg. 120). Font: Olot Pedala 2021

5.3.3. Xarxa ciclable

La infraestructura per a la mobilitat en bicicleta ha estat recentment avaluada en el Pla de foment
de la bicicleta i vehicles de mobilitat personal de 2021, també anomenat Olot Pedala 2021, on s’ha
elaborat un llistat de propostes que volen ampliar la xarxa ciclable existent de 9,4 km a 18 km i
augmentar a un 5% els desplaçaments interns realitzats en bicicleta o VMP.

Actualment, la Via Verda-Ruta del Carrilet, que uneix el municipi amb Sant Feliu de Guíxols per
l’antic traçat del tren, és el principal eix pedalable, que un cop arribat a la trama urbana, es bifurca
en dos carrils bici principals, un que travessa el municipi per l’oest connectant-se amb el camí
pedalable de La Canya, i un que busca l’est, on està prevista l’ampliació del bici-carril per la
Carretera de Santa Pau. Els altres trams de carrils bici són curts i estan desconnectats.

A Olot, el ciclisme és una activitat plenament vinculada amb el lleure i l’esport. Per a fomentar l’ús
de la bicicleta com a mitjà de transport quotidià, es requereix una infraestructura continua que
garanteixi la seguretat dels ciclistes envers els modes de transport motoritzats.
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Fig. 45: Xarxa ciclable existent. (Annex 28, pàg. 121). Font: Olot Pedala 202

5.3.3.1. Aparcaments per a bicicletes

Els aparcaments per a bicicletes de la ciutat
d’Olot no estan relacionats amb la xarxa de
carrils bici existent, sinó més aviat amb els
punts d’atracció, especialment els centres
educatius.

Hi ha 73 aparcaments de bicicletes al municipi
d’entre 8 i 10 bicicletes, tots són oberts i
gratuïts. El 30% dels aparcaments se situen al
nucli antic. Els barris del Pla de Dalt (districte
5) i la Carretera de Santa Pau (districte 3)
tenen clares mancances i al PMU es preveia la
construcció d’un aparcament tancat i vigilat a
l’estació d’autobusos que no s’ha dut a terme.

Fig. 46: Aparcament de bicicletes a l’Escola Pia. Font: El Punt Avui
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Fig. 47: Aparcaments de bicicletes. (Annex 29, pàg. 122). Font: Olot Pedala 2021

5.3.3.2. Bici-Bus

Al 2020 va néixer a Osona la iniciativa del Bici-Bus: una proposta col·laborativa que té com a
objectiu promoure la mobilitat sostenible, organitzant un grup de circulació en bicicleta per anar
a l’escola, on l’usuari escull, a través d’una aplicació mòbil, la parada més propera i s’inscriu.
A Olot actualment hi ha 3 escoles que han organitzat un Bici-Bus per als seus infants i famílies.

Fig. 48: Bici Bus Olot. Font: Bici Bus Fig. 49: Línies de Bici Bus a Olot. (Annex 30, pàg. 123). Font: Bici Bus
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5.4. Transport públic col·lectiu

El transport públic col·lectiu municipal a Olot s’anomena TPO i està gestionat per l’empresa
TEISA, la mateixa empresa d’autobusos que té el monopoli de la mobilitat interurbana comarcal.

Per a determinar si aquest transport públic és viable com a alternativa al vehicle privat, cal
analitzar la cobertura al territori, la connectivitat, la freqüència i la seva accessibilitat.

5.4.1. Tarificació i pagament

El sistema de pagament del TPO funciona amb bitllets senzills i amb un sistema de targeta
multiviatge recarregable, que s’adquireix i es carrega al mateix autobús. En el cas de targetes
especials per a joves, persones amb diversitat funcional, gent gran (targeta bonificada), o targetes
personals anuals, l’obtenció i la primera recàrrega es realitzen a l’estació d’autobusos d’Olot.

El preu del bitllet senzill, que permet fer transbords gratuïts
entre línies durant una hora, és d’1,20€ si es paga directament a
l'autobús i de 0,78€ si es posseeix una targeta multiviatges. Per
als joves fins a 25 anys el preu és de 0,49€ i per als usuaris de
la targeta bonificada és de 0,17€. Els menors de 10 anys
acompanyats d’un adult podran viatjar gratuïtament.

Fig. 50: Targeta multiviatge TPO. Font: TEISA

5.4.2. Línies i freqüències

Olot compta amb 4 línies d’autobusos locals, diferenciades per colors i anomenades de la A a la
D, amb més de 80 parades. Les línies circulen de dilluns a divendres amb normalitat i en dissabte
s’ofereix un servei amb horaris menys freqüents i itineraris escurçats. Durant els mesos de juliol i
agost, les línies B i C pateixen freqüències reduïdes.

FREQÜÈNCIES DE LES LÍNIES DE TPO

Nom
Línia

Núm.
parades

Longitud
(km)

De dilluns a divendres feiners Dissabtes feiners

Expedicions Freqüència Expedicions Freqüència

Línia A 35+6 14,4 12 entre 55 min i 1 h 30 min 2 cada 2 h

Línia B 30 11,4 17 entre 43 min i 1 h 15 min 4 entre 51 min i 2 h

Línia C 34 15,8 8 entre 59 min i 5 h 2 cada 3 h

Línia D 13 3,6 5 entre 1 h i 3 h 45 min - -
Taula 15: Freqüència de les línies TPO. Font: Elaboració pròpia a partir TEISA
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La línia A (vermella) Les Tries - Bonavista travessa la ciutat pel seu eix principal (Av. Santa
Coloma - Passeig Barcelona) i connecta el districte 2 amb el 4 passant pel centre. Els dissabtes, la
línia només connecta el sud amb el centre, deixant sense servei el polígon industrial del districte 4,
caracteritzat per la mobilitat laboral dels dies feiners. A l’estiu, la línia afegeix parades en el seu
recorregut pel districte 2 i s’estén fins a la piscina municipal.

La línia B (verda) Sant Miquel - Pla de Dalt creua el municipi est-oest, connectant el districte 5
amb el districte 3. Els dissabtes aquest últim tram queda retallat i la línia acaba a la parada
d’autobusos.

La línia C (taronja) Les Tries - Hostal del Sol dibuixa una forma de U sobre Olot, envoltant els dos
volcans centrals, connecta l’Hospital i els polígon industrials dels districtes 5 i 4. Els dissabtes
només es realitza l’itinerari des de l’estació d’autobusos cap a l’est (districte 4), cobrint la manca
que deixa la línia B.

La línia D (blava) Estació d’Autobusos - Sant Pere Màrtir, es realitza en minibus i connecta l’estació
d’autobusos interurbans al centre de la ciutat amb el barri amb carrers amb majors pendents,
allargant-se també fins a l’Hospital, només en dies feiners.

Fig. 51: Xarxa de transport públic TPO. (Annex 31, pàg. 124). Font: TEISA
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5.4.3. Cobertura

Al següent plànol es pot observar la cobertura de les parades del TPO d’Olot, segons l’àrea de
servei de les seves parades en 200, 300 i 400 m de radi. El districte 3 és l’àrea del municipi menys
servida pel transport públic, i al districte 4 i 5 hi ha zones residencials i de polígon industrial amb
cobertura deficient.

Considerant un radi de 200 m, el 78,4% de la població d’Olot queda coberta, amb un radi de 300 m
la cobertura augmenta al 93,1% i amb 400 m fins a 96,9%.

El nucli antic és clarament la zona millor dotada, ja que totes les línies comparteixen itinerari
entre l’estació d’autobusos i la Plaça Clarà. Ambdues localitzacions, juntament amb l’Hospital
Comarcal es poden definir com les principals nodes d’intercanvi entre línies.

Fig. 52: Cobertura de la xarxa de transport públic. (Annex 32, pàg. 125).Font: PMU Olot 2013-2018

5.4.4. Coordinació entre línies. Nodes d’intercanvi

Assumint que l’Estació d’autobusos interurbans és la parada òptima per a canviar de línia, ja
que és compartida per totes les línies, s’han calculat els temps d’espera mig en l’intercanvi de
línies en aquesta parada, en totes les dues direccions de les altres línies.
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VAIG A...

Línia A Línia A Línia B Línia B Línia C Línia C Línia D Temps
d'espera

migVINC DE...
Dir. Pl.
Rosella

Dir. Les
Tries

Dir. Pisos
Garrotxa

Dir. Parc
dels Ocells

Dir. Hospital
Nou

Dir. Les
Tries

Dir. St Pere
Màrtir

Línia A Dir. Pl. Rosella - - 0:28 0:21 1:14 1:12 1:30 0:57

Línia A Dir. Les Tries - - 0:30 0:31 1:21 1:07 1:25 0:59

Línia B Dir. Pisos Garrotxa 0:30 0:39 - - 1:03 1:09 1:14 0:55

Línia B Dir. Parc dels Ocells 0:43 0:30 - - 1:07 1:20 1:31 1:02

Línia C Dir. Hospital Nou 0:38 0:20 0:22 0:35 - - 1:35 0:42

Línia C Dir. Les Tries 0:24 0:42 0:25 0:21 - - 1:25 0:39

Línia D Dir. St Pere Màrtir 0:47 0:35 0:36 0:18 1:29 0:30 - 0:42

Temps d'espera mig 0:36 0:33 0:28 0:25 1:15 1:03 1:27 -

Taula 16: Temps d’espera en intercanvi de línies. Font: Elaboració pròpia a partir de TEISA

Els temps d’espera mig són molt elevats, d’entre mitja i més d’una hora, i impedeixen l’ús del
transport públic en format xarxa. Cal tenir en compte, a més, que degut a la baixa freqüència de
les línies C i D, la diferència entre diferents línies pot arribar a ser d’entre 2 i 4 hores.

Així, el TPO funciona de forma radial, connectant el centre amb la perifèria i viceversa, però
sense aconseguir connectar de manera eficient els barris als diferents extrems de la ciutat.

5.4.5. Accessibilitat de les parades

Les parades del transport públic d’Olot són accessibles i estan ben identificades amb la
informació bàsica, però la majoria no ofereixen ombra o aixopluc, ni espai per seure, ni enllumenat
propi, i per tant, no compleixen amb els requisits mínims de perspectiva de gènere i confort per a la
gent gran i els col·lectius amb diversitat funcional.

Fig. 53: Inventari de les parades de bus urbà d’Olot. Font: PMU Olot 2013-2018
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5.4.6. Taxi

Tot i no ser un transport col·lectiu, el taxi és un mode de desplaçament públic regulat pel reglament
municipal. Al municipi d’Olot hi ha 11 llicències de taxi organitzades en diferents empreses i 2
parades de taxi, una a l’estació d’autobusos i una altra a la Plaça Clarà.

PREUS TAXI OLOT 2020

TARIFA 2 TARIFA 1

Feiners de 08 a 20 h. Feiners de 20 a 08 h. Dissabtes, diumenges i festius.

Baixada de bandera 4,85 € 5,50 €

Quilòmetre de recorregut 1,27 € 1,33 €

Hora d’espera 19,00 € 20 €

Taula 17: Preus Taxi Olot 2020. Font: Elaboració pròpia a partir Ajuntament d’Olot
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6. Avaluació de les alternatives de mobilitat

Per a analitzar la viabilitat de les diferents alternatives de transport sostenible envers el vehicle
privat motoritzat es realitzarà una avaluació segons els indicadors característics de cada mode.

Els desplaçaments s’avaluaran unidireccionalment, sense tenir en compte el desplaçament de
tornada en el sentit contrari. A tal efecte, els indicadors qualitatius es calcularan de la manera més
perjudicial, entenent que el recorregut és realitzable en els dos sentits.

6.1. Punts de sortida i arribada

Els desplaçaments avaluats pretenen ser representatius de la mobilitat quotidiana de la ciutat
d’Olot, per aquest motiu, s’han escollit com a punt de sortida, punts centrals dels 5 diferents
districtes d’Olot. Alhora d’escollir els punts d’origen, s’ha tingut en compte que estiguessin situats en
una àrea majoritàriament d’ús residencial i edificació i teixit urbà representatiu de la secció i
districte, i que no coincidissin amb cap punt de parada del TPO o amb la localització d’equipaments.

Per als punts d’arribada dels desplaçaments s’han triat, d’una banda, equipaments sanitaris, i
d’altra, dotacions comercials. Per a estudiar la mobilitat quotidiana es calcularà el desplaçament al
Centre d’Atenció Primària i al supermercat més proper , però per les seves característiques12

municipals, des de tots els punts de sortida s’avaluaran els desplaçaments a L’Hospital d’Olot i a
l’eix comercial del Carrer Sant Rafel.

Fig. 54: Punts de sortida i d’arribada per l’anàlisi de desplaçaments. (Annex 33, pàg. 126). Font: Elaboració pròpia

12 Per al districte 3 es calcula el desplaçament al CAP Garrotxa perquè, essent a la mateixa distància que el Consultori Local Olot Nord,
el CAP Garrotxa té major infraestructura i capacitat, raó per la qual atrau més desplaçaments.
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PUNTS DE SORTIDA DELS DESPLAÇAMENTS

Plaça Escultor Josep Clarà, 11, 17800 Olot

Carrer Figueres, 16, 17800 Olot

Carrer Volcà Pedra Aguda, 25, 17800 Olot

Carrer Compositor Josep Vicens, 12, 17800 Olot

Carrer Cistell, 13, 17800 Olot

PUNTS D’ARRIBADA DELS DESPLAÇAMENTS

Avinguda dels Països Catalans, 86, 17800 Olot

Passeig Barcelona, 42, 17800 Olot

Av. Girona, 53, 17800 Olot

Eix comercial Carrer Sant Rafel, 22, 17800 Olot

Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, s/n, 17800 Olot

Carrer de Josep Tarradellas, 3, 17800 Olot

Avinguda de Santa Coloma, 74, 17800 Olot

Carrer de l'Hospital, 3, 17800 Olot

Taula 18: Punts d’arribada i de sortida del desplaçaments. Font: Elaboració pròpia

6.2. Desplaçaments a peu

Per a avaluar els desplaçaments a peu es té en compte el temps recorregut, el pendent del carrer
i l’amplada de la vorera per la que es realitzarà el trajecte. En el cas de diferència d’amplada en
les voreres de cada costat del carrer, s’han agafat els valors més favorables.

TEMPS DESPLAÇAMENTS A PEU

Punt de sortida Hospital CAP proper Eix comercial Supermercat proper

Districte 1 23 min 8 min 2 min 3 min

Districte 2 36 min 12 min 22 min 7 min

Districte 3 37 min 17 min 13 min 16 min

Districte 4 46 min 11 min 23 min 11 min

Districte 5 7 min 21 min 18 min 7 min

Taula 19: Temps de desplaçament a peu. Font: Elaboració pròpia
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Fig. 55: Pendents dels desplaçaments a peu.
Font: Elaboració pròpia a partir del plànol Pendents de la xarxa viària d’Olot Pedala 2021 (Annex X).

Fig. 56: Amplada de les voreres en els desplaçaments a peu.
Font: Elaboració pròpia a partir del plànol Amplada de les voreres de PMU Olot 2013-2018 (Annex X)
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6.3. Desplaçaments en bicicleta

Amb l’objectiu d’avaluar els desplaçaments en bicicleta cal analitzar el temps recorregut, el
pendent del carrer i el tipus de carril bici pel que es circularà.

TEMPS DESPLAÇAMENTS EN BICICLETA

Punt de sortida Hospital CAP proper Eix comercial Supermercat proper

Districte 1 7 min 3 min 1 min 1 min

Districte 2 10 min 4 min 7 min 2 min

Districte 3 11 min 5 min 5 min 5 min

Districte 4 15 min 4 min 9 min 4 min

Districte 5 2 min 5 min 5 min 2 min

Taula 20: Temps de desplaçament en bicicleta. Font: Elaboració pròpia

Fig. 57: Pendents dels desplaçaments en bicicleta.
Font: Elaboració pròpia a partir del plànol Pendents de la xarxa viària d’Olot Pedala 2021 (Annex X).

En el següent gràfic es pot observar com, per a la gran majoria dels desplaçaments en bicicleta,
més de la meitat de l’itinerari es realitza sense carril bici, circulant amb els cotxes per la calçada.
Això denota una manca important en la infraestructura ciclista d’Olot, que disposa de molt pocs
quilòmetres de carrils bici dins la trama urbana, però una important infraestructura ciclable,
enfocada al lleure i l’esport que connecta el municipi amb la comarca.
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Fig. 58: Tipus de carril bici en els desplaçaments en bicicleta.
Font: Elaboració pròpia a partir del plànol Xarxa ciclable existent d’Olot Pedala 2021 (Annex X)

6.4. Desplaçaments en TPO

Per a efectuar l’avaluació dels desplaçaments en els autobusos del transport públic col·lectiu d’Olot
(TPO), cal analitzar el temps de recorregut final, les condicions d’accessibilitat i confort de la
parada d’autobús i la freqüència del servei.

Els temps de desplaçament finals inclouen: el temps de desplaçament a peu fins a la parada més
propera, el temps dins el transport, el temps d’espera mig en cas de fer un transbord entre línies i,
finalment, el temps a peu entre la parada i el destí final del desplaçament.

TEMPS DESPLAÇAMENT FINAL EN TPO

Punt de sortida Hospital CAP proper Eix comercial Supermercat proper

Districte 1 11 min 5 min - -

Districte 2 52 min 10 min 15 min -

Districte 3 19 min 43 min 12 min 12 min

Districte 4 48 min 6 min 13 min 7 min

Districte 5 - 57 min 13 min -

Taula 21: Temps de desplaçament en TPO. Font: Elaboració pròpia
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Hi ha desplaçaments que s’han considerat no efectuables en transport públic perquè deguda la
proximitat dels punts, la parada de TPO més propera a la sortida i al destí és la mateixa.

Per al càlcul de les freqüències mitges de les línies d’autobús, s’han utilitzat les dades dels horaris
de TEISA de la parada Estació d’autobusos amb la que s’han efectuat anteriorment els càlculs dels
temps d’espera mig. En el cas de trobar dues línies que comparteixen recorregut, s’ha considerat la
línia de freqüència mínima. Les freqüències per cada línia són:

● Línia A 1 h i 12 min
● Línia B 51 min
● Línia C 1 h i 31 min

Per a avaluar l’accessibilitat i el confort de les parades d’autobús s’ha valorat: la disponibilitat
d’ombra o aixopluc (1 punt si la parada té marquesina pròpia i mig punt si és d’un arbre proper),
d’un banc per seure (1 punt si és a la parada, mig punt si és mobiliari urbà proper), de la
disponibilitat d’informació del servei (1 punt per cartells amb informació estàtica sense informació
actualitzada al minut).

També s’ha puntuat si la parada és compartida per vàries línies i, per tant, possibilita el transbord o
augmenta la freqüència si ambdues línies porten a la parada de destí. I, per últim, també s’ha
avaluat si la parada està situada a menys de 3 minuts del punt de sortida o de destí. El resultat de
l’avaluació de les parades de l’1 al 5 és el següent:

Hospital St. Jaume (D1) 5 punts Parc Pequín (D2) 1,5 punts Casal Les Fonts (D3) 4 punts

Av. Alba Rosa (D4) 5 punts Mas Cassés (D5) 3 punts Hospital Nou (D5) 5 punts
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Psg. Sant Roc (D2) 4 punts La Rodona (D4) 3 punts Sant Miquel (D4) 3 punts

Fig. 59: Avaluació del confort de les parades de TPO. Font: Elaboració pròpia.

6.5. Criteris per a la tria modal

Per a establir quins són els criteris d’avaluació i la ponderació d’aquests en l’avaluació final, s’ha
realitzat una enquesta preguntant als habitants i treballadors d’Olot, quina importància tenen,13

alhora d’escollir el mode de transport per a fer desplaçament quotidià, els següents criteris:

● Consciència ambiental,
entenent que és de coneixement generalitzat que el modes no motoritzats no produeixen
emissions nocives, la contaminació dels autobusos es reparteix entre la seva capacitat de
passatgers i els vehicles privats són el transport més contaminant.

Fig. 60: Emissions de diòxid de carboni procedents del transport. Font: Agència Europea del Medi Ambient

13 Es pot trobar a l’Annex 34 i 35 d’aquest document (pàgina 127-129).
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● Economia,
entenent només el cost del trajecte sense les externalitats sobre el propi mitjà, per tant:
gratuit en cas dels transport no motoritzats, preu del bitllet senzill de TPO i preu de la
benzina en els desplaçament en automòbil o motocicleta particular.

● Temps,
entenent el temps total de desplaçament, d’origen a destí, inclòs el temps de trobar
aparcament i aparcar en cas de la bicicleta i el cotxe o el temps d’espera del TPO.

● Salut,
entenent que és recomanat per a totes les edats mantenir una vida activa i fer esport
setmanalment, i així ho permeten els desplaçament no motoritzats.

● Confort,
com a criteri més personal i subjectiu, segons cada individu consideri les seves prioritats a
efectes de comoditat: anar sol, escoltar música, tenir flexibilitat de moviment, conduir el seu
propi vehicle, etc.

Fig. 61: Criteris per a la mobilitat quotidiana.
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Enquesta “Criteris en les tendències de mobilitat a Olot” (Annex X)

Els enquestats, amb llocs de residència homogèniament repartits entre el centre de la ciutat, altres
barris perifèrics d’Olot o altres municipis de La Garrotxa adjacents al municipi , ordenant de l’1 al 514

els criteris exposats, han establert el següent:

El temps és el criteri més important, amb diferència, alhora de desplaçar-se, la salut i el confort
són les variables secundàries, concloent amb l’economia i la consciència ambiental, que són
variables sense rellevància alhora d’escollir un mode de transport envers un altre.

14 Vegis resultats de l’enquesta a l’Annex 35 (pàg. 129)
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6.6. Avaluació dels desplaçaments

Per a l'avaluació dels desplaçaments en els diferents modes de transport, s’ha puntuat de l’1 al 5
els 3 indicadors característics de cada mode, puntuant amb 1 punt les característiques
considerades com a més desfavorables i amb 5 punts aquelles característiques més positives
alhora d’escollir el mode de transport en qüestió.

6.6.1. Avaluació dels desplaçaments a peu

Per als desplaçament a peu es valora positivament, que el temps del recorregut sigui curt, que la
pendent dels vials que es recorren sigui lleugera i que les voreres caminades siguin amples.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Indicador 1 punt 2 punts 3 punts 4 punts 5 punts

Temps més de 20 minuts entre 15 i 20 min entre 10 i 15 min entre 5 i 10 min menys de 5 min

Pendent més de 12% 8 - 12 % 5 - 8 % 2 - 5 % menys de 2 %

Amplada menys de 0.9 m 0.9 m - 0.14 m 1.4 m - 2.4 m 2.4 m - 4 m més de 4 m
Taula 22: Criteris d’avaluació dels desplaçaments a peu. Font: Elaboració pròpia

El pendent dels vials és en la majoria d’itineraris molt lleuger i fàcilment caminable, als
desplaçaments del districte 1 trobem una excel·lent puntuació degut a la proximitat dels destins. Els
casos pitjor puntuats són el desplaçament del districte 3 a l’eix comercial, deguda la pendent des
del punt d’origen fins al Riu Fluvià i el desplaçament del districte 5 al supermercat, deguda la
diferència de cota entre el polígon industrial i la zona residencial d’aquest districte.

Les amplades de les voreres tenen pitjors puntuacions, especialment en els desplaçaments amb
origen al districte 2 o 4, on les voreres són notablement més estretes que a la resta de la ciutat. La
zona de convivència de vianants del centre de la ciutat es remarca en les bones puntuacions dels
desplaçaments amb origen al districte 1, així com també es valoren positivament les amples voreres
dels carrers urbanitzats en els últims anys al polígon industrial i fins a l’Hospital al districte 5.

En l’avaluació del temps, podem observar que la concentració d’equipaments al nucli antic
d’Olot afavoreix els desplaçaments a peu al districte 1. També podem observar que les
distàncies a les dotacions comercials quotidianes (supermercats) no són adequades per als
districtes 3 i 4. El nou Hospital situat a les afores de la ciutat dificulta el desplaçaments a peu a
aquest equipament, excepte per al districte on està situat.

Per a la puntuació final, tenint en compte l'enquesta sobre criteris per a la tria modal, s’ha ponderat
el temps amb el doble d’importància que la pendent i l’amplada. Així, els desplaçaments més
viables per a realitzar-se a peu són, en general, els desplaçaments més curts, i en particular
d’aquest estudi: aquells amb origen i destí al districte 1, així com del districte 5 a l’Hospital.

Mobilitat i dispersió urbana. Anàlisi de les alternatives de mobilitat
sostenible en ciutats de mida mitjana. El cas d’Olot, La Garrotxa

agost de 2022 77



AVALUACIÓ DELS DESPLAÇAMENTS A PEU

Desplaçament Avaluació pendent Avaluació amplada Avaluació temps Avaluació final

D1 - Hospital 4,6 3,6 1 2,6

D1 - CAP Garrotxa 5,0 4,5 4 4,4

D1 - Eix comercial 5,0 4,1 5 4,8

D1 - Plaça Mercat 5,0 3,6 5 4,6

D2 - Hospital 4,4 3,1 1 2,4

D2 - CAP Garrotxa 4,4 3,1 3 3,4

D2 - Eix comercial 4,6 4,1 1 2,7

D2 - Supermercat 4,3 3,0 4 3,8

D3 - Hospital 4,4 3,9 1 2,6

D3 - CAP Garrotxa 4,2 4,4 2 3,2

D3 - Eix comercial 3,9 4,1 3 3,5

D3 - Supermercat 4,1 2,6 2 2,7

D4 - Hospital 4,3 2,9 1 2,3

D4 - Consultori Nord 5,0 4,3 3 3,8

D4 - Eix comercial 4,2 2,5 1 2,2

D4 - Supermercat 4,9 4,2 3 3,8

D5 - Hospital 4,7 4,3 4 4,3

D5 - CAP Garrotxa 4,6 3,1 1 2,4

D5 - Eix comercial 4,5 3,2 2 2,9

D5 - Supermercat 3,8 4,0 4 3,9
Taula 23: Avaluació dels desplaçaments a peu. Font: Elaboració pròpia

6.6.2. Avaluació dels desplaçaments en bicicleta

Per als desplaçament en bicicleta es puntua que el temps circulat sigui curt, que la pendent sigui
lleugera i les condicions de seguretat que proporcionen els carrils bici o de circulació.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Indicador 1 punt 2 punts 3 punts 4 punts 5 punts

Temps més de 20 minuts entre 15 i 20 min entre 10 i 15 min entre 5 i 10 min menys de 5 min

Pendent més de 12% 8 - 12 % 5 - 8 % 2 - 5 % menys de 2 %

Tipus de
carril bici

Itinerari compartit
amb els cotxes

Carril bici segregat
en calçada

Vorera compartida /
Espai convivència

Carril bici segregat
en vorera

Carril bici indep. /
Camí pedalable

Taula 24: Criteris d’avaluació dels desplaçaments en bicicleta. Font: Elaboració pròpia
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El tipus de via i segregació del carril bici influeix en la seguretat percebuda i efectiva del ciclista,
així, es puntua negativament compartir itinerari amb els cotxes i positivament els carrils bici
independents i segregats. Circular en vorera compartida o en espai de convivència de vianants i
bicicletes es considera menys segur que circular en un carril bici segregat a la vorera, degut als
possibles imprevistos d’una zona de vianants d’alta afluència com és el nucli antic. Els colors
atorgats a la taula 22 per als tipus de carril bici, corresponen als del plànol Xarxa Ciclable Existent
del Pla de Foment de la bicicleta i els VMP de 2021 (Annex X), per al fàcil reconeixement.

Els itineraris en bicicleta disten lleugerament dels itineraris a peu, ja que hi tenen influència els
sentits de circulació del la xarxa viària i, alhora, s’ha procurat establir el recorregut aprofitant al
màxim la infraestructura ciclable existent. Tot i així, l’avaluació dels pendents és similar.

Els desplaçament en bicicleta estan molt ben valorats en relació al temps per a efectuar-los, però
per contra, la manca d’infraestructura puntua molt a la baixa aquests desplaçaments.

AVALUACIÓ DELS DESPLAÇAMENTS EN BICICLETA

Desplaçament Avaluació pendent Avaluació seguretat Avaluació temps Avaluació final

D1 - Hospital 4,6 1,3 4 3,5

D1 - CAP Garrotxa 5,0 1,0 5 4,0

D1 - Eix comercial 5,0 2,3 5 4,3

D1 - Plaça Mercat 5,0 1,0 5 4,0

D2 - Hospital 4,4 1,8 4 3,5

D2 - CAP Garrotxa 4,4 1,7 5 4,0

D2 - Eix comercial 4,6 2,5 4 3,8

D2 - Supermercat 4,4 1,0 5 3,9

D3 - Hospital 4,4 1,2 3 2,9

D3 - CAP Garrotxa 4,3 1,9 5 4,1

D3 - Eix comercial 4,0 1,2 5 3,8

D3 - Supermercat 4,1 1,0 5 3,8

D4 - Hospital 4,5 1,8 3 3,1

D4 - Consultori Nord 4,9 2,3 5 4,3

D4 - Eix comercial 4,6 2,3 4 3,7

D4 - Supermercat 4,9 2,2 5 4,3

D5 - Hospital 4,7 1,0 5 3,9

D5 - CAP Garrotxa 4,6 1,4 5 4,0

D5 - Eix comercial 4,5 1,6 5 4,0

D5 - Supermercat 3,8 1,0 5 3,7
Taula 25: Avaluació dels desplaçaments en bicicleta. Font: Elaboració pròpia
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Per a l’avaluació final, tot i que els criteris de l’enquesta senyalen el temps com a criteri decisiu, en
aquest cas, s’ha volgut remarcar la importància de la sensació de seguretat (interpretable com a
una variable de la salut i el confort a l’enquesta) alhora d’escollir un mode respecte un altre i, per
tant, s’ha ponderat la seguretat amb el doble d’importància que el temps i la pendent.

D’aquesta manera, els recorreguts més viables a efectuar en bicicleta són aquells amb origen i
destí al districte 1, el nucli antic, de nou, per la proximitat dels pols d’atracció, així com els
desplaçaments als equipaments sanitaris quotidians, que resulten ben repartits pel territori, i
altres desplaçaments dins del mateix districte.

En aquesta puntuació no s’ha tingut en compte la facilitat d’aparcament en els desplaçaments en
bicicleta, ja que els punts de destí són importants punts d’atracció local i disposen d’aparcaments
per a bicicletes propis o propers. En el cas dels desplaçament inversos, es considera que els
usuaris tenen un aparcament propi privat a prop del punt de residència o que la bicicleta pot
lligar-se en algun punt del carrer sense causar molèstia als vianants.

6.6.3. Avaluació dels desplaçaments en TPO

Per a l’avaluació dels desplaçament en transport públic col·lectiu es valora amb major puntuació un
temps total de desplaçament reduït, la freqüència mitja de la línia que s’usarà i les condicions15

de confort i accessibilitat de les parades d'autobús.

En cas que l’itinerari comporti la combinació de dues línies d’autobús, s’ha realitzat la mitjana de
l’avaluació de les parades d’inici i d’intercanvi. D’altra banda, la freqüència avaluada és només la de
la primera línia, ja que la freqüència de la segona línia es considera ja calculada en el temps total de
desplaçament, que inclou el temps d’espera mig.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Indicador 1 punt 2 punts 3 punts 4 punts 5 punts

Temps més de 20 minuts entre 15 i 20 min entre 10 i 15 min entre 5 i 10 min menys de 5 min

Freqüència bus més d’1 h entre 45 min i 1 h entre 30 i 45 min entre 15 i 30 min menys de 15 min

Confort parada de menys a més confortable segons: ombra, banc, informació, proximitat i multilínia

Taula 26: Criteris d’avaluació dels desplaçaments en TPO. Font: Elaboració pròpia

Les parades amb millor puntuació són aquelles situades al centre històric i també aquelles en les
zones més recentment urbanitzades, com l’Hospital.

Per a l’avaluació del transport públic col·lectiu, s’ha tornat a ponderar el temps amb el doble
d’importància que la freqüència de les línies o el confort de les parades.

15 Exposada a la pàgina 71 i calculada amb els horaris de les diferents línies a partir de TEISA. En els recorreguts en que dues línies
diferents d’autobús comparteixen itinerari, s’han escollit els valors més favorables de freqüència.
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Les freqüències del TPO i el temps total del recorregut fan inviable la mobilitat en transport
públic col·lectiu a la ciutat d’Olot. Els únics desplaçaments que superen la mitja de l’avaluació són
aquells amb origen o destí al districte 1, el nucli antic, ja que només es realitzen amb una sola línia.

Com s’ha comentat a l’anàlisi previ d’aquest mode de transport, la radialitat de la xarxa i la
inexistent coordinació entre les diferents línies impedeixen el desplaçament entre districtes,
connectant només la perifèria amb el centre i viceversa.

AVALUACIÓ DELS DESPLAÇAMENTS EN TPO

Desplaçament Avaluació parades Avaluació freqüència Avaluació temps Avaluació final

D1 - Hospital 5,0 2,0 3 3,3

D1 - CAP Garrotxa 4,5 1,0 5 3,9

D1 - Eix comercial - - - -

D1 - Plaça Mercat - - - -

D2 - Hospital 3,8 1,0 1 1,7

D2 - CAP Garrotxa 2,8 1,0 4 2,9

D2 - Eix comercial 3,3 1,0 3 2,6

D2 - Supermercat - - - -

D3 - Hospital 4,5 2,0 2 2,6

D3 - CAP Garrotxa 4,3 2,0 1 2,1

D3 - Eix comercial 4,5 2,0 3 3,1

D3 - Supermercat 3,5 2,0 3 2,9

D4 - Hospital 5,0 1,0 1 2,0

D4 - Consultori Nord 4,0 1,0 2 2,3

D4 - Eix comercial 5,0 1,0 3 3,0

D4 - Supermercat 4,0 1,0 2 2,3

D5 - Hospital - - - -

D5 - CAP Garrotxa 4,0 2,0 1 2,0

D5 - Eix comercial 4,0 2,0 3 3,0

D5 - Supermercat - - - -
Taula 27: Avaluació dels desplaçaments en TPO. Font: Elaboració pròpia

Aquestes característiques del servei de transport públic col·lectiu, d’una banda, afavoreixen els
habitants del centre de la ciutat, que ja viuen a prop dels principals centres d’atracció i tenen la
possibilitat de desplaçar-se en autobús a aquells equipaments que, per les seves dimensions, s’han
situat a la perifèria; alhora que, d’altra banda, agreugen notablement la marginació dels
col·lectius més desafavorits i amb situació econòmica fràgil. El districte 4, amb major presència
d’immigrants, és el districte amb menys viabilitat per utilitzar el transport públic.
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6.7. Comparativa de les alternatives

L’avaluació de les alternatives sostenibles es comparen amb el desplaçaments realitzats en
vehicle privat, pel qual, la puntuació correspon únicament al temps de desplaçament.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Indicador 1 punt 2 punts 3 punts 4 punts 5 punts

Temps més de 20 minuts entre 15 i 20 min entre 10 i 15 min entre 5 i 10 min menys de 5 min

Taula 28: Criteris d’avaluació dels desplaçaments en automòbil. Font: Elaboració pròpia

En el càlcul de la puntuació per als desplaçaments en cotxe, no s’ha tingut en compte les possibilitat
d’aparcament ni el preu d’aquest, ja que l’estudi parteix de la idea de buscar alternatives a aquest
transport i no a valorar-lo com a opció en sí mateixa.

COMPARATIVA AVALUACIÓ MODES DE TRANSPORT

Sortida Arribada A peu Bicicleta TPO Cotxe

Districte 1

Hospital 2,6 3,5 3,3 5

CAP Garrotxa 4,4 4,0 3,9 5

Eix comercial 4,8 4,3 - -

Plaça Mercat 4,6 4,0 - -

Districte 2

Hospital 2,4 3,5 1,7 4

CAP Garrotxa 3,4 4,0 2,9 4

Eix comercial 2,7 3,8 2,5 4

Supermercat 3,8 3,9 - 5

Districte 3

Hospital 2,6 2,9 2,5 4

CAP Garrotxa 3,2 4,1 2,0 5

Eix comercial 3,5 3,8 3,0 3

Supermercat 2,7 3,8 2,6 5

Districte 4

Hospital 2,3 3,1 2,0 4

Consultori Nord 3,8 4,3 2,1 5

Eix comercial 2,2 3,7 3,0 4

Supermercat 3,8 4,3 2,1 5

Districte 5

Hospital 4,3 3,9 - 5

CAP Garrotxa 2,4 4,0 2,0 5

Eix comercial 2,9 4,0 3,0 4

Supermercat 3,9 3,7 - 5
Taula 29: Comparativa avaluació dels modes de transport. Font: Elaboració pròpia
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Finalment, podem observar com, en general, els desplaçaments en cotxe solen ser en majoria,
més fàcils i còmodes respecte als altres modes de transport. Nogensmenys, cal destacar que la
bicicleta és el segon mode de transport més favorable i que, en general, el transport públic té la
pitjor puntuació com a mode de transport. Territorialment, al districte 1, on s’hi concentren els punts
d’atracció, els desplaçaments no motoritzats tenen molt bona puntuació.

Finalment, en relació amb els desplaçaments realitzats en vehicle privat, aquests són els
percentatges de desconfort dels modes de transport alternatius:

PERCENTATGES DE DESCONFORT DE LES ALTERNATIVES

Sortida Arribada A peu Bicicleta TPO

Districte 1

Hospital 96% 44% 54%

CAP Garrotxa 14% 25% 29%

Eix comercial desplaçament no realitzable en automòbil ni TPO

Plaça Mercat desplaçament no realitzable en automòbil ni TPO

Districte 2

Hospital 69% 13% 140%

CAP Garrotxa 19% -1% 39%

Eix comercial 50% 6% 60%

Supermercat 31% 30% no realitzable

Districte 3

Hospital 55% 38% 60%

CAP Garrotxa 58% 23% 150%

Eix comercial -14% -21% 0%

Supermercat 88% 33% 90%

Districte 4

Hospital 72% 31% 100%

Consultori Nord 31% 16% 135%

Eix comercial 82% 8% 33%

Supermercat 32% 17% 135%

Districte 5

Hospital 17% 27% no realitzable

CAP Garrotxa 106% 25% 150%

Eix comercial 38% 0% 33%

Supermercat 27% 36% no realitzable

Mitjana Districte 1 55% 35% 41%

Mitjana Districte 2 42% 12% 80%

Mitjana Districte 3 47% 18% 75%

Mitjana Districte 4 54% 18% 101%

Mitjana Districte 5 47% 22% 92%
Taula 30: Percentatges de desconfort de les alternatives al vehicle privat. Font: Elaboració pròpia
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6.8. Conclusions de l’avaluació

L’avaluació multicriteri de les diferents alternatives de transport sostenible segons els seus 3
principals indicadors característics i la posterior comparativa envers els desplaçaments en vehicle
privat motoritzat han sigut la metodologia escollida en aquesta investigació per a descriure la
viabilitat dels diferents modes de transport. Cal remarcar que, el concepte viabilitat en aquesta
recerca es desvincula dels aspectes econòmics amb que sol estar associat, per a definir-se, en clau
social, com a grau de confort o d’accessibilitat.

Des d’aquesta perspectiva d’anàlisi social, el motiu per escollir un mode de transport envers un
altre és un procés plenament subjectiu que depèn, en primera instància del subjecte del
desplaçament (edat, gènere, estat físic, capacitat de conduir, recursos econòmics, etc.) però també
de les circumstàncies individualitzades de cada desplaçament (meteorologia, raó del desplaçament,
acompanyament, càrrega o equipatge, etc.). Els resultats de l’enquesta mostren una clara tendència
a considerar el temps de desplaçament el criteri més determinant en la mobilitat, i és per això
que els desplaçaments en vehicle privat surten tan ben parats en l’avaluació comparativa.

Mentre ens apropem a les dates límits per a la reducció de les emissions i la contaminació tant a
nivell europeu com global, és d’esperar que la crisi climàtica produeixi un canvi de consciència
individual i de grup. Segons el principi de subsidiarietat, les administracions locals tenen el deure
de conscienciar la població sobre la importància del desenvolupament sostenible i, en la branca
de la mobilitat, és imprescindible fomentar els desplaçaments actius i en transport col·lectiu.
En un futur proper, la tria modal potser es veurà més influïda per criteris mediambientals. D’altra
banda, també és probable que l’actual inflació europea i les crisis econòmiques situïn els criteris
econòmics com a determinants per a creixents sectors de la població.

PERCENTATGES DE DESCONFORT DE LES ALTERNATIVES

A peu Bicicleta TPO

Mitjana Districte 1 55% 35% 41%

Mitjana Districte 2 42% 12% 80%

Mitjana Districte 3 47% 18% 75%

Mitjana Districte 4 54% 18% 101%

Mitjana Districte 5 47% 22% 92%
Taula 29: Percentatges de desconfort de les alternatives al vehicle privat. Font: Elaboració pròpia

El grau de desconfort dels modes de transport actius i col·lectius s’interpreta com la capacitat
d’aquests modes d’esdevenir una alternativa real o viable al vehicle privat, analitzant-ne les
característiques intrínseques del desplaçament, sense tenir en compte el subjecte o les
circumstàncies externes. Així, els resultats de l’anàlisi ens mostren com, a la ciutat d’Olot, la
bicicleta és un mode de transport quotidià amb molt de potencial i el transport públic demana un
replantejament en termes d'accessibilitat i eficiència.
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La ciutat d’Olot, com a ciutat mitjana, es presenta com a model híbrid entre la ciutat compacta i la
ciutat difusa, que, d’una banda, garantitza l’accessibilitat en mobilitat no motoritzada al centre
de la ciutat i els seus barris contiguos, on es concentren la majoria d’equipaments i dotacions, i de
l’altra, pateix desequilibris als barris més perifèrics de la ciutat, on les distàncies són massa
grans per a la mobilitat activa i el sistema de transport públic és poc freqüent i difícil de
gestionar davant la baixa densitat dels teixits residencials amb edificacions unifamiliars.

La comparativa d’avaluació dels modes de transport reafirma que en les ciutats de fora de la
Regió Metropolitana de Barcelona la mobilitat s'expressa majoritàriament de manera individual:
sigui de manera activa o en cotxe (Miralles-Guasch, 2012).

El transport públic d’Olot no garanteix l’accessibilitat en la mobilitat quotidiana, ja que el nivell
de desconfort en els seus desplaçaments pot arribar a ser més del doble respecte els
desplaçaments efectuats en cotxe. Deguda la configuració centralitzada de la xarxa del TPO,
només aconsegueix un nivell de confort decent als desplaçaments amb origen al districte 1,
corresponent al centre històric.

Només hi ha un itinerari dels estudiats on el trajecte en TPO i en vehicle privat ofereixen les
mateixes condicions de viabilitat, i això és degut a la dificultat d’accedir en cotxe a l’eix comercial
i al sentit de circulació dels vials que connecten el centre i el districte 3. Aquest itinerari ofereix, per
les mateixes raons, millors condicions en la seva realització a peu o en bicicleta.

Caldria fer un anàlisi en profunditat del perfil d’usuari de cada mode de transport a la ciutat
d’Olot per a poder estudiar millor les conseqüències socials de les mancances d’un transport públic
eficient. A primera vista, per observació, el perfil d’usuari majoritari del TPO són dones d’origen
estranger o família amb orígens estrangers i situació econòmica precària. Aquesta dada, a
contrastar, indica presumptament que la ineficiència del transport col·lectiu podria afectar
directament a l’exclusió social dels col·lectius més vulnerables.

La bicicleta és el mitjà de desplaçament millor puntuat i és important destacar com, per a tots els
desplaçaments analitzats és una alternativa millor al transport públic. També és remarcable com hi
ha itineraris on la bicicleta supera el vehicle privat, tenint en compte que en aquesta puntuació el
cost del trajecte en automòbil i els beneficis del moviment no motoritzat no s’han tingut en compte.

Si bé, els criteris per a l’elecció d’un mode de transport són subjectius, no s’ha de menystenir la
capacitat i el deure de l’administració, segons les recomanacions europees, per a fomentar un
canvi modal en la seva ciutadania a través de les eines de planejament i estratègies sostenibles,
especialment si aquest canvi es materialitza en actuacions de millora de la infraestructura, càstig
als transports més contaminadors i excloents, i premis als modes actius, sostenibles i democràtics.

En la lectura dels resultats favorables dels desplaçaments en bicicleta i amb els antecedents de
moltes ciutats del centre i del nord d’Europa amb estratègies pioneres en el foment de la bicicleta,
sembla evident que, amb un petit impuls per part de l’administració a la infraestructura ciclable
d’Olot, aquest mode, penalitzat per la falta de seguretat, milloraria la seva avaluació i es podria
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definir la bicicleta com a principal alternativa al vehicle privat per a la mobilitat quotidiana
genèrica, tot i ser evident que no és un mitjà de transport vàlid per a totes les edats ni per a totes les
finalitats de desplaçament (per exemple: realitzar una compra grossa, desplaçar-se en condicions
de salut no òptimes o amb meteorologia adversa).

Els desplaçaments a peu depenen directament de la distància a recórrer, ja que tant la pendent
com l’amplada de les voreres és una característica favorable a la majoria dels recorreguts
plantejats. Per a un estudi més detallat, caldria estudiar les condicions d’accessibilitat dels
itineraris, apuntant i avaluant positivament la presència d’arbrat per a fer ombra, de fonts d’aigua
potable per a hidratar-se i de bancs per a seure a descansar en les distàncies més llargues.

En la mobilitat a peu també és important destacar la sensació de seguretat en el trajecte, no
només garantida per l’existència d’enllumenat públic, sinó també, des d’una perspectiva de
gènere, per la presència d’activitat al carrer, sigui a la planta baixa de les edificacions o en el mateix
espai públic. En aquest sentit, la trama d’edificació unifamiliar o plurifamiliar aïllada majoritària a la
ciutat d’Olot o les plantes baixes privades o amb jardí, no garanteixen les condicions òptimes per als
desplaçament a peu, excepte al nucli antic, on l’activitat en planta baixa és present i majoritària.
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7. Conclusions

L’objectiu general d’aquesta investigació es plantejava la viabilitat de les alternatives de
transport sostenible (no motoritzat o col·lectiu) envers el vehicle motoritzat privat en les ciutats
de mida mitjana alhora d’efectuar desplaçaments de mobilitat quotidiana. Aquest plantejament s’ha
desenvolupat amb base a un cas d’estudi que ha servit com a context d’aplicació, d’on s’han extret
els indicadors que posteriorment s’han avaluat i comparat.

Més enllà de la morfologia específica de la ciutat analitzada i dels itineraris avaluats per a la
seva posterior comparació amb els desplaçaments realitzats en vehicle privat, les principals
conclusions d’aquesta recerca es poden extrapolar a fenòmens urbanístics generalitzats i per
tant, a altres contextos d’aplicació.

El marc teòric ha definit les característiques de l’espai, especificant que per ciutats mitjanes, no
només es fa referència al nombre d’habitants, sinó a un model paradigmàtic degut als fenòmens
de creixement urbà, més o menys compartits en el context europeu, que contrasten amb les
dinàmiques territorials de les grans ciutats compactes o dels despoblats medis rurals.

Les ciutats mitjanes, d’entre 10.000 i 50.000 habitants, s’estableixen com a model híbrid que
presenta alhora característiques de concentració, en el seus nuclis històrics, i fenòmens de
dispersió a la perifèria. Això és degut, a les tendències urbanístiques del segle XX, on les ciutats
creixen amb l'automòbil com a principal element vertebrador i actor únic en la mobilitat urbana.

La baixa densitat i la poca diversitat d’usos en els barris residencials d’edificacions aïllades i
ciutat-jardí i, per contra, la concentració dels principals pols generadors de mobilitat i la majoria
d’equipaments i activitats municipals al nucli antic de la ciutat condicionen les tendències de
mobilitat a Olot i a les ciutats que segueixen aquests trets identificatius de la dispersió urbana.

Com remarquen Cebollada i Miralles-Guasch (2014) l'organització de la ciutat influeix de manera
directa en les pautes de mobilitat, i així s’ha vist reflexat en els resultats de l’anàlisi: el centre
històric de la ciutat, aquell espai mixt i divers que concentra activitats, és aquell on el modes de
desplaçament actiu triomfen per sobre del vehicle privat.

Per contra, els districtes perifèrics, hereus de la ciutat difusa vertebrada per la infraestructura
viària, són aquells on l’accessibilitat a peu o en bicicleta es veu més perjudicada per l’increment de
temps de desplaçament i la mobilitat col·lectiva té problemes d'eficiència deguda la baixa demanda.

Aquest escenari requereix solucions de mobilitat específiques per a la seva configuració urbana.
Adaptar solucions d’altres contextos urbans, com un sistema de transport públic col·lectiu en
xarxa que funciona en una ciutat compacta, no és vàlid per a una ciutat amb fenòmens de dispersió
urbana, resultant en un sistema de transport no eficient i deficitari que agreuja les diferències
entre la població del centre i la perifèria.
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Nogensmenys, és important destacar que la baixa viabilitat econòmica del servei de transport
col·lectiu en aquests contextos urbans híbrids no indica la seva prescindibilitat o manca
d’importància, ja que aquest servei, tot i les seves mancances, és la garantia bàsica
d’accessibilitat de molts col·lectius sense autonomia pròpia alhora de realitzar desplaçaments
de llarga durada que no es poden realitzar a peu o en bicicleta. Tot i així, és important que
l’administració tingui en compte i analitzi pròpiament el grau de desconfort que ofereix el seu servei
de transport públic als seus usuaris i es duguin a terme processos de participació ciutadana i
d’estudi d’alternatives o millores que puguin fomentar la mobilitat col·lectiva.

D’aquesta investigació se n’extreuen dues línies per a la millora de la viabilitat de les
alternatives sostenibles al vehicle privat: d’una banda, la promoció de la bicicleta com a mitjà de
transport quotidià i el desenvolupament de la infraestructura necessària per a circular amb
seguretat, com ja és tradició als països del nord i centre d’Europa. I de l’altra, noves idees per a
solucionar la mobilitat col·lectiva de baixa densitat, com s’està desenvolupant als entorns rurals.

En el proper Pla de Mobilitat Urbana d’Olot, serà imprescindible trobar-hi estratègies en aquestes
dues direccions, si la ciutat vol seguir les recomanacions i normatives estipulades a nivell català,
estatal i europeu, en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i la Nova Agenda
Urbana de les Nacions Unides, que remarquen la rellevància de fomentar el transport sostenible i
eficient que garanteixi l’accessibilitat i la seguretat en la mobilitat de tots els grups socials.

La mobilitat és un element clau en el dret a la ciutat, i la promoció de la mobilitat sostenible és un
deure pendent davant la crisi climàtica i de recursos que vivim.

7.1. Futures línies d’investigació

Tot i que els objectius s’han acomplert, la investigació presentada és una primera aproximació a la
comparativa entre modes de transport amb l’avaluació de només 3 variables. Aquesta avaluació no
pot ésser interpretada com a definitiva per a planificar o deliberar sobre les millores urbanes a
realitzar, sinó que caldrà un estudi més aprofundit, sobretot en termes socials i mediambientals, i
la participació de la ciutadania com a principal protagonista de la mobilitat local.

Com s’ha mencionat a les conclusions de l’avaluació, per manca de dades i temps, a aquesta
investigació li falta un estudi sobre el perfil d’usuari de cada mode de transport, així com de
l’avaluació de més indicadors de cada mode i de més itineraris de mobilitat quotidiana: com
poden ser els desplaçaments a l’escola, al lloc de feina o al casal de gent gran. Seria interessant,
també, estudiar els diferents itineraris des del punt de vista dels diferents perfils d’usuari, atorgant
puntuacions diferents segons els criteris de cada grup d’edat, gènere o situació econòmica.

Si el temps i els recursos per a la realització d’aquesta investigació fossin més amplis, la pregunta
d’investigació s’ampliaria amb les seguents subpreguntes:
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Quina és la viabilitat de les alternatives de transport sostenible (no motoritzat o col·lectiu) envers el
vehicle motoritzat privat en les ciutat mitjanes alhora d’efectuar desplaçaments de mobilitat
quotidiana?

● Línia d'investigació social
I com pot aquesta viabilitat afectar a la dependència del vehicle privat i a la generació de processos
de marginació dels col·lectius sense autonomia pròpia?

● Línia d’investigació mediambiental
I quines són les conseqüències d’aquesta viabilitat en contaminació atmosfèrica i acústica?

● Línia propositiva envers els desplaçaments a peu
I com es poden millorar els indicadors de caminabilitat de les àrees urbanes disperses?

● Línia propositiva envers els desplaçaments en bicicleta
I quina és la infraestructura necessària i les bases per a la promoció de la mobilitat en bicicleta com
a transport quotidià que millorarien els indicadors d’aquest mode?

● Línia propositiva envers el transport col·lectiu
I quines solucions de transport col·lectiu poden augmentar la viabilitat d’aquest mode envers el
cotxe privat, augmentant freqüències i millorant la connectivitat?

Per a les dues línies de recerca, seria necessària la disponibilitat o captació de les dades:
mediambientals a base de sensors i socials a base d’enquestes a la ciutadania i estudi de diferents
col·lectius: infants, adolescents, gent gran, diversitat funcional, pocs recursos econòmics, etc.
Amb la combinació de les dues línies es podria aprofundir interdisciplinariament en les
conseqüències del repartiment modal i plantejar-se les solucions de canvi modal tenint en compte
totes les variables.

Per a les línies propositives, caldria també aprofundir en la investigació, afegint més indicadors per
a cadascun dels modes de transport en la seva avaluació i realitzar una investigació de casos
d’estudi exitosos en la millora del repartiment modal en qüestió, per a finalment, amb la
col·laboració de la ciutadania, establir plans de foment o de re-disseny de cada moda, com és el
cas de la iniciativa Olot Pedala de 2021.

7.2. Consideracions finals

Amb la voluntat inicial de definir el grau de dependència del vehicle privat en les ciutats de mida
mitjana, la recerca ha acabat centrant-se en la viabilitat de les seves alternatives. Això ha sigut
degut a la dificultat de trobar dades més específiques sobre l’ús del vehicle privat, però també al
replantejament de voler dur a terme un anàlisi en to positiu i esperançador sobre les alternatives i
les seves possibilitats de millora, en comptes de centrar-se en un indicador negatiu.
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L’enquesta ha sigut plantejada en un temps molt reduït respecte l’entrega d’aquest document, i
això ha limitat la recollida de respostes. Nogensmenys, tot i no ser una enquesta representativa, els
resultats només han influït en la ponderació de la variable temps. Una enquesta més elaborada i
extensa, que inclogui perfils d’usuari, podria variar la ponderació dels criteris segons perfil.

Els resultats obtinguts han permès respondre els objectius específics gràcies als principals
documents consultats com a base de la recerca, s’han pogut determinar les característiques
morfològiques i de transport en aquells aspectes que influeixen en la mobilitat quotidiana.

La manca de dades informatitzades i la poca disponibilitat de dades en línia i d’accés gratuït per
part de l’Ajuntament d’Olot han dificultat la realització de la recerca. D’una banda, essent dificultosa
la generació de material propi amb sistemes d’informació geogràfica, i de l’altra, limitant l’anàlisi
de més variables que en un inici s’havien plantejat: base de dades de l’arbrat, del mobiliari urbà,
plànols més actuals sobre l’amplada de les voreres, dades més actuals en general, etc.

També és important fer notar la urgència d’un nou Pla de Mobilitat Urbana per a la ciutat d’Olot,
no només com a condició recomanada pel marc normatiu estatal i català, sinó també perquè, en
aquests 4 anys transcorreguts des de la publicació del PMU, d’una banda, la crisi sanitària
derivada de la COVID-19 i la implantació del treball en remot han influït en les tendències de
mobilitat, i de l’altra, l’imminent crisi econòmica derivada de l’actual alta inflació a Europa, portarà
canvis estructurals i agreujarà les condicions dels col·lectius més vulnerables.

En resum, seguint els principis de subsidiarietat europeus, l’administració local és la
responsable d’organitzar i gestionar la mobilitat urbana i per tant, té el deure de dedicar recursos en
aquest àmbit per a avançar cap a una ciutat més justa, segura, saludable i sostenible.
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Annex 1

Fitxa d’estratègia

PEATONALITZACIÓ DE CASC ANTIC

Lloc Pontevedra, Espanya

Any d’inici 1999

Tipus d’estratègia Push/Pull

Imatge

Descripció La ciutat de Pontevedra va proposar un canvi radical de prioritats en la mobilitat urbana:
situant a les persones al punt superior de la jerarquia, es començà una gran reforma
urbana amb peatonzalitzacions al casc antic, eixamplament de voreres, mesures de
seguretat viària, vials de coexistència, etc.

Es determinen diferents viaris tipus segons la seva amplada i s’apliquen a la ciutat tenint
en compte dimensions, mobiliari urbà i verd.

Els nous carrers peatonals han re-nascut com a eixos comercials, que han revitalitzat la
ciutat econòmicament i han reconquistat l’espai públic ocupat per els vehicles, que ara
romanen als aparcaments gratuïts de les afores de la ciutat. A més, les obres en la
infraestructura viària pública es van aprofitar per a actualitzar la infraestructura de serveis
subterranea.

Resultats ❖ Reducció de del trànsit a motor:
➢ En un 97% al centre històric.
➢ En un 77% a l’anella central.
➢ En un 53% en tota la ciutat.

❖ Desplaçaments motoritzats de 52.000 a 17.000.
❖ Cotxes que entren al casc antic: del 83% al 9%.
❖ Augment de la velocitat mitjana.
❖ 91% de desplaçaments a peu per a fer la compra.
❖ Major activitat econòmica.
❖ 0 accidents relacionats amb la seguretat viària.
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Annex 2

Fitxa d’estratègia

GAMIFICACIÓ DE LA MOBILITAT PER AL CANVI DE COMPORTAMENT MODAL

Projecte MOBI - Promoting Smart Mobility to Employee

Lloc Països Baixos, Bèlgica, Regne Unit, Romania, Portugal, Hungria.

Any d’inici 2013-2016

Tipus d’estratègia Pull

Imatge

Descripció MOBI és un projecte que converteix la mobilitat quotidiana laboral en un joc.
La gamificació de la mobilitat urbana es realitzà mitjançant l’aplicació “From 5 to 4” que
demanava un canvi modal com a mínim un cop per setmana, atenent que els canvis de
comportament de la població necessiten acció i recompenses.

L'objectiu del joc és animar els empleats a viatjar a la feina de manera més intel·ligent
(caminant, en bicicleta, en transport públic, en cotxe compartit o bé quedant-se a casa
teletreballant).

L’aplicació oferia als empleats informació sobre quanta energia han estalviat, les calories
cremades i l'oportunitat de guanyar premis. Cada desplaçament a la feina és monitoritzat,
no només per a donar informació a l’usuari, sinó també per a compartir-la amb l’equip de
planificació de mobilitat de l’empresa.

Resultats ❖ Reducció d’un 20% del trànsit en hores punta.
❖ L’ús de mitjans de transport sostenible passa del 57% al 80%.
❖ L’ús del vehicle privat passa del 44% al 26%.
❖ Estalvi mig: 200g de CO2/viatge i 51kg de CO2/setmana.
❖ Augment d’un 24% de les calories cremades dels treballadors.
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Annex 3

Fitxa d’estratègia

VEHICLES COMPARTITS

Projecte Mobility

Lloc Suïssa

Any d’inici 1997

Tipus d’estratègia Pull

Imatge

Descripció Mobility és una cooperativa suïssa de lloguer de vehicles compartits que pretén prestar
serveis de mobilitat a través de l’economia social i com a alternativa ecològica i
econòmica a la propietat d’un vehicle privat.

Els vehicles tenen places d’aparcament delimitades i es reserven via aplicació o
telefònicament fins i tot amb poca antelació. La targeta de soci permet obrir el cotxe i
després de la devolució del vehicle, es paguen tarifes segons el nombre de quilòmetres
recorreguts i la durada d’ús. Dins les tarifes s’hi inclou la gasolina, l’assegurança, el
manteniment i l’amorització.

L’objectiu de la flota de cotxes de Mobility és complementar-se amb la xarxa de transport
públic, per això, col·labora amb els Ferrocarils Federals Suïssos (SBB) oferint cotxes
compartits a la majoria d’estacions de tren del país.

Actualment, és l’empresa de carsharing més gran d’Europa i cap al 2030, ha promès
convertir la seva flota completament a cotxes elèctrics.

Resultats ❖ Més de 2.800 vehicles en 1.500 ubicacions a tota Suïssa.
❖ 224.000 clients (70.800 membres de la cooperativa).
❖ Cada cotxe Mobility reemplaça 1 cotxe privat.
❖ Els clients s’estalvien 4.000CHF respecte tenir un cotxe privat.
❖ Reducció de 35.500 automòbils als carrers.
❖ Reducció de 31.000 tones de CO2.

Mobilitat i dispersió urbana. Anàlisi de les alternatives de mobilitat
sostenible en ciutats de mida mitjana. El cas d’Olot, La Garrotxa

agost de 2022 101



Annex 4

Fitxa d’estratègia

PEATONALITZACIÓ D’ÀMBITS DE LA CIUTAT

Projecte Superilles

Lloc Barcelona

Any d’inici 2016

Tipus d’estratègia Push

Imatge

Descripció La reorganització de la xarxa de mobilitat en certes zones de la ciutat: imposant un canvi
de jerarquies, sistemes de control d’accés, canvis de sentit i regulacions d’aparcament,
alhora que habilitant l’espai públic als vianants i a les bicicletes, són el principi de les
superilles barcelonines.

Aquestes noves cèl·lules urbanes d’alliberament del trànsit motoritzat volen aconseguir
que el vianant torni a ser el protagonista de l’espai públic i ser el punt de partida d’un nou
model de mobilitat.

Obligant a girar als vehicles als encreuaments de l’interior de l’Illa, s’evita la circulació
interna a l’espai central, anomenat espai ciutadà, on conviuen vianants, bicicletes, serveis
i circulació veïnal amb un màxim de 10 km/h.

Resultats ❖ Un milió de metres quadrats guanyats a l’asfalt.
❖ Augment d’un 30% del trànsit en els carrers perimetrals a la Superilla.
❖ Augment de 40 hectàrees de verd a la ciutat.
❖ Pacificació de l’entorn de 200 escoles.
❖ Reducció de nivells de pol·lució en un 25%.
❖ Reactivació del comerç i generació de llocs de treball.
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Annex 5

Fitxa d’estratègia

PEATGES D’ACCÉS

Projecte Congestion Charge zone

Lloc Londres, Regne Unit

Any d’inici 2003

Tipus d’estratègia Push

Imatge

Descripció A Londres s’ha delimitat el centre històric com a zona de congestió per la que cal pagar
un càrrec per a circular-hi entre les 7 h i les 10 h del matí de dilluns a divendres i entre les
12 h i les 16 h dels caps de setmana.

El càrrec és de £15, i les multes per no fer-lo efectiu són d’entre £65 i £195. No aplica el
dia de Nadal i, fins al 2025, tampoc als vehicles que emetin menys de 75 g/km de CO2.

L'aplicació de la taxa funciona amb un sistema de reconeixement de matrícules
automàtic. La mesura s’ha acompanyat de la reducció de la velocitat permesa al centre
històric.

Resultats ❖ Reducció del 10% del flux de trànsit als carrers
❖ Reducció de l’11% en els quilòmetres recorreguts pels vehicles.
❖ Reducció de la contaminació de l’aire.
❖ Reducció del soroll a l’àrea central de Londres.
❖ Augment de la seguretat viària.
❖ Recaptació de fons d’inversió per al sistema de transports: £M 2600
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Fitxa d’estratègia

ZONA BAIXES EMISSIONS

Projecte ZBE Rondes de Barcelona

Lloc Barcelona

Any d’inici 2020

Tipus d’estratègia Push

Imatge

Descripció La Zona de Baixes Emissions de Barcelona és una zona delimitada de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona per on es prohibeix la circulació de vehicles que no disposin
del distintiu ambiental de dilluns a divendres entres les 7 h i les 20 h amb l’objectiu de
millorar la qualitat de l’aire.

Els distintius els otorga la Direcció General de Trànsit i són: El 0 per a vehicles elèctrics
amb bateria i autonomia estesa o de pila combustible; l’ECO per a vehicles híbrids i
propulsats per Gas Natural, la C per a vehicles de gasolina matriculats a partir de 2006 o
dièsel, de més de 8 places i pesats matriculats a partir de 2014; i la B per a vehicles de
gasolina matriculats a partir de l’any 2000 diesel a partir del 2006, i pesats o de més de 8
places de l’any 2005.
Els vehicles que no compleixin els requisits ambientals mínims no rebran cap etiqueta de
la DGT i seran afectats per les restriccions de mobilitat.

N’estan exempts els vehicles de persones amb mobilitat reduïda, les emergències i el
serveis mèdics i funeraris.

Resultats ❖ Només el primer dia: reducció del trànsit entre el 11 i el 15%.
❖ Més de 137.000 sol·licituds de registre per al distintiu ambiental.
❖ Els resultats sobre la qualitat de l’aire s’han vist compromesos per la baixa

circulació durant el temps de confinament pel COVID-19.
❖ De moment, els canvis en el nivell d’NO2 a l’aire no són apreciables.
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Annex 7

Fitxa d’estratègia

MOBILITAT SOTA DEMANDA

Projecte Transport a la Demanda TAD

Lloc Berguedà, Catalunya

Any d’inici 2018

Tipus d’estratègia Pull

Imatge

Descripció El servei especial del TAD s’ofereix des del Consell Comarcal del Berguedà per a cobrir
les necessitats de mobilitat dels veïns de les zones menys poblades de la comarca que
no disposen d’un servei regular de transport col·lectiu públic.

Els desplaçaments es realitzen en vehicles taxi que paren en unes parades prèviament
establertes i senyalades en uns horaris preestablerts, que enllacen amb les línies de
transport regular. Els usuaris poden reservar el servei via telefònica, en línia o mitjançant
una aplicació mòbil.

Resultats ❖ Nombre d’usuaris duplicat des del 2018.
❖ Ampliació del servei amb noves línies.
❖ Creació del TDA Salut que connecta els pobles de l’Alt Berguedà amb els

Centres d’Atenció Primària.
❖ Model d’exemple per a altres comarques amb zones de baixa densitat.
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Annex 8

Relació entre districtes i sectors censals i barris d’Olot

DISTRICTE SECCIÓ BARRIS

Districte 1

Secció 1
Olot - Centre

Secció 2

Secció 3 Desemparats

Secció 4 Eixample Malagrida

Secció 5 Olot - Centre

Secció 6 Estires - Sant Francesc

Secció 7 Eixample Balmes / El Camps / El Roser

Districte 2

Secció 1 Pequín / Bonavista / La Moixina - Pla de Llacs

Secció 2 Pequín / La Moixina - Pla de Llacs

Secció 3 Pequín

Secció 4
Sant Roc / Bosc de Tosca - Els Tossols

Secció 5

Districte 3

Secció 1 La Moixina - Pla de Llacs / Les Fonts

Secció 2 Les Fonts / Batet - La Vila / Sant Cristòfor - Mas Bernat

Secció 3 Batet / Les Tries / Benavent

Districte 4
Secció 1 Les Tries / Les Mates / Coni

Secció 2 Sant Miquel / La Garrinada / Coni

Districte 5

Secció 1 Morrot / Els Camps / Pla de Baix / Sant Andreu / Hostal del Sol

Secció 2 Mas Baix / La Guardiola / Masdexeixars

Secció 3 Montolivet / Eixample Balmes / Sant Roc

Secció 4 Pla de Dalt - Els Cassés / El Xiprer / Subiràs / Les Planotes
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Distàncies entre Olot i altres capitals de comarca
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Nacionalitat de la població per seccions
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Teixits i principals usos del sòl
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Equipaments culturals
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Equipaments educatius
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Equipaments esportius
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Equipaments sanitaris i farmàcies
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Equipaments socials i per a la gent gran
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Dotacions comercials
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