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1 Descripció del projecte 

1.1 Situació territorial 

Segons dades d’IDESCAT per a l’any 2017, Bellver de Cerdanya té una població de 1.973 
habitants, que distribuïts sobre una superfície de 98,15 Km2 donen com a resultat una densitat de 
20,3 hab/km2. En tot cas, i d’acord amb la memòria d’ordenació del POUM que pren com a 
referència les dades del MUC, el terme municipal té una superfície de 102 km2 i una densitat de 
19,3 hab/km2.  

Bellver de Cerdanya és un municipi de Catalunya situat a 1.061 metros de altitud i en mig dels 
Pirineus, pertany a la província de Lleida, i a la comarca de la Cerdanya (Pirineu oriental). Bellver 
és el principal nucli de la sub-comarca de la Batllia, situada al sud-oest de la Cerdanya, a 1.061 
m sobre el nivell del mar fins al límit del Cadí - Moixeró PNZVG. El municipi és un conglomerat 
de diferents pobles, masies aïllades i llogarrets diversos que conformen un dels més grans 
municipis de la comarca. 

Aquesta porció sudenca de la comarca també l'anomenen els bellverencs "Petita Cerdanya". 
Administrativament pertany a la província de Lleida, encara que els lligams històrics i geogràfics 
la vinculen estretament a Puigcerdà, capital de la comarca, a La Seu d'Urgell i a Ripoll i Vic, més 
enllà de la Collada de Toses. Bellver es troba a mig camí de Puigcerdà i la Seu d'Urgell. 

Situació de Bellver 

 

Font: Elaboració pròpia 

Bellver de Cerdanya és un lloc privilegiat, situat a la vora del riu Segre, 6 quilòmetres de túnel del 
Cadí C-16 (camí més ràpid des de Barcelona), entre la Seu i Puigcerdà, i a 15 minuts de les 
estacions d'esquí de la Molina i Masella, a 45 minuts de les estacions andorranes i francès. Als 
peus de la Serra del Cadí, mític lloc per a la pràctica de l'alpinisme i esquí, i encara que en 
menor proporció també la bicicleta de muntanya. 
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Aquesta situació i el paisatge que l’envolta, fa que sigui un municipi amb un gran atractor turístic, 
tant a l’hivern amb el turisme vinculat a l’esqui, com els mesos de juliol i estiu on es pot practicar 
senderisme, excursions a la muntanyà, btt o senzillament descansar i allunyar-se de la 
conglomeració de les ciutat. 

Per aquest motiu, un elevat nombre de famílies que disposen de segones residencies en el 
terme municipal de Bellver, en aquest sentit, destacar que segons dades de l’Idescat de 2011, el 
50% dels habitatges ocupats són segones residencies, i segons les previsions urbanístiques de 
la comarca es preveu que els pròxims anys les segones residencies a la comarca assoleixin una 
quota del 65% respecte el total de residencies, a més cal destacar que es disposa d’una amplia 
oferta d’allotjaments turístics i càmpings, pel que es pot derivar que la població a l’estiu i en 
l’època d’esquí pot arribar a triplicar-se. 

Els principal accés a Bellver dins de la comarca és la N-260 l’Eix Pirinenc que creua la comarca i 
connecta França i Aragó creuant pels pirineus, tot i així, també es pot accedir des de Puigcerdà a 
traves de la carretera secundaria Avinguda de la Cerdanya (LP-4033b) que empalma amb la N-
1411 i finalment amb la N-260, tot i així, donades les seves característiques és molt menys 
utilitzada.  

La distància des del nucli fins a Puigcerdà, capital de comarca, és d’uns 18 km i fins a la Seu 
d’Urgell de 30 km ambdós es connecta de forma directa a traves de la N-260. També destacar 
que la connectivitat amb els municipis veïns es força òptima ja que a traves d’aquesta via també 
es pot connectar amb els principals de municipis de l’àmbit. 

A nivell de Catalunya el principal accés des de les capitals des de les províncies de Barcelona, 
Girona i Tarragona és per la C-16 el túnel del Cadi, tot i així per evitar el peatge, també es pot 
accedir a traves de la Collada de Tosses, tanmateix aquest tram de la N-260 presenta unes 
característiques que la fan menys segura i, cal ressenyar que depèn de la meteorologia pot estar 
tancada, a més que l’itinerari és menys directe. Des de Lleida, la connexió més optima és a 
traves de la C-14 i l’Eix Pirinenc. 

Principals accessos i connexions 

 

Font: Elaboració pròpia 

1.2 Morfologia urbana 

L’estructura urbana de Bellver de Cerdanya es veu condicionada pel relleu que l’envolta i pel pas 
del riu Segre, donant com a resultat una trama municipal “llargueruda” i discontinua. El sistema 
de Bellver coincideix amb la part lleidatana del la comarca de la Cerdanya. 
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Geogràficament s’hi poden distingir diverses unitats, el municipi de Bellver està format per 17 
nuclis i 1 polígon industrial, distribuïts en diferents punts a banda i banda del riu . 

En la unitat de planificació de Bellver de Cerdanya, els nuclis principals són Bellver, Riu de Santa 
Maria i Talló, que són gairebé un continuo situats on comença a eixamplar-se la plana ceretana, 
el nucli urbà de Bellver es situa en un turonet i està envoltat d’un seguit de nuclis de població 
disseminats que ressegueixen el marge de la plana de Bellver, alguns dels quals han crescut, a 
partir de nuclis rurals petits, en forma d’urbanitzacions, on es disposa d’algunes residencies, 
masies, cases rurals i allotjaments turístics que connecten amb Bellver a traves de diverses 
carreteres secundaries. 

Els nuclis de Bellver i Riu de Santa Maria, es troben situats al centre i per la seva situació 
estratègica són els nuclis que disposen de més població i de les millors connexions, amb les 
xarxes, donat que la N-260, també anomenat Eix Pirinenc, els creua i passa molt proper pel que 
els hi aporta una gran permeabilitat al llarg de tot els pirineus. 

Aquesta morfologia, a generat que la majoria de equipaments i comerços es situïn en aquest 
àmbit i que els altres nuclis tinguin una forta dependència amb aquest, creant una forta 
dependència del cotxe per a realitzar desplaçaments quotidians. 

Estructura territorial de Bellver de Cerdanya 

 
Font: POUM Bellver de Cerdanya. Document per a aprovació provisional 
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Nuclis Població Equipaments educatius i 
salut 

Distancia fins a Bellver 
(km per carretera) 

Bellver de Cerdanya* 1.260 2 - 
Talló 23 - 1,5 
Pi 77 - 2,9 
Bor 70 - 4,5 
Baltarga 40 - 3,3 
Nas 20 - 7,0 
Éller 19 - 9,0 
Cortàs 17 - 6,3 
Ordén 14 - 6,3 
Olià 13 - 5,4 
Beders 13 - 5,2 
Pedra 9 - 5,4 
Talltendre 5 - 7,9 
Santa Eugènia 3 - 5,2 
Santa Magdalena 2 - 4,2 
Nefol -  4,1 
Polígon Industrial - - 1,5 

* Riu de Santa Maria està inclòs dins l'aglomeració urbana de Bellver de Cerdanya 

Pel que fa a la població, cal destacar que segons dades de l’Idescat de 2011, el 50% dels 
habitatges ocupats són segones residencies, i es preveu que els propers anys arribi al 65%, a 
més es disposa d’una amplia oferta d’allotjaments turístics i càmpings, pel que es pot derivar que 
la població a l’estiu i en l’època d’esquí pot arribar a triplicar-se. 

1.3 Objectius i metodologia de l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada 
(EAMG) 

La Llei de mobilitat 9/2003 a Catalunya va introduir una variable que ha de regir el disseny i el 
funcionament dels nous desenvolupaments en l’àmbit urbà: la sostenibilitat.  

Més recentment, l’aprovació del Decret 344/2006 a setembre de 2006, reforça i amplia aquest 
concepte, pretenent donar resposta a una realitat canviant en la gestió de la mobilitat en la que 
les xarxes de mobilitat (xarxes per a vianants, bicicletes i transport col·lectiu) incrementen el seu 
protagonisme en la satisfacció de les necessitats de desplaçaments de la ciutadania.  

En aquest sentit, tot nou planejament urbanístic i/o projecte d’implantació singular així com 
l’ampliació d’implantacions singulars ja existents, hauran de complementar-se amb un Estudi de 
Mobilitat Generada, per tal de preveure el impacte sobre les xarxes de mobilitat que formaran 
part i donaran servei al nou desenvolupament. 

En aquesta línia l’objectiu de l’estudi que aquí es recull és analitzar quina serà la mobilitat 
generada pel desenvolupament del nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) i quina 
variació representa respecte a la mobilitat actual, així com proposar algunes millores per al bon 
encaix d’aquesta nova mobilitat. 

Concretament, els objectius del present estudi són:  

 Identificar els principals paràmetres que configuren la mobilitat actual i futura a 
l’entorn urbà del projecte: xarxa viària d’accés, transport públic, itineraris de 
vianants i ciclistes 

 Definir la mobilitat generada i atreta pel POUM: càlcul dels fluxos generats 
 Establir les principals millores a efectuar quan es generi efectivament la mobilitat 
 Analitzar la possibilitat de l’ús de transports alternatius al cotxe privat  
 Autobús 
 Bicicleta 
 A peu 
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La metodologia d’aquest estudi s’estructura en 5 fases: 
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2 Presentació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 

2.1 Antecedents 

El Consell Comarcal de la Cerdanya, actuant per delegació dels 16 municipis que formaven, en 
un inici, l’àmbit del Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal (POUPM) de la Cerdanya, va 
encarregar els treballs de redacció d’aquest Pla d’urbanisme en data 14 d’octubre de 2005. En el 
moment d’iniciar la participació ciutadana el POUPM encara es trobava en una fase inicial. 

Al llarg de l’any 2008 es va produir la segregació del POUPM dels municipis d’Alp, Isòvol, Bellver 
de Cerdanya i de Llívia. 

L’acord de govern GOV/78/2006, de 25 de juliol, aprovà definitivament el Pla territorial parcial de 
l’Alt Pirineu i Aran (en endavant PTPAPA), elaborat per la Secretaria per a la Planificació 
Territorial a través del Programa de Planejament Territorial del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques. 

El PTPAPA preveia l’elaboració de Plans Directors Urbanístics (PDU) específics d’abast 
comarcal ateses les característiques socio-econòmiques, culturals i paisatgístiques d’aquest 
territori, entre ells el de la Cerdanya, per puntualitzar, concretar i acotar la dimensió comarcal de 
les propostes del PTPAPA, difícilment abordables des de l’escala del planejament superior, 
aportant directrius i mesures d’aplicació a les revisions dels planejaments vigents als municipis 
de la comarca. 

L’1 d'agost de 2008, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques aprovà definitivament el 
Pla director urbanístic de la Cerdanya, formulat per la Secretaria per a la Planificació Territorial 
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques amb el concurs de la Universitat 
Politècnica de Catalunya i tramitat per la Comissió d’Urbanisme de Catalunya. 

El novembre de 2010 entra en vigor el Pla d’ordenació urbanística plurimunicipal de la Cerdanya. 

En data 9 d’agost de 2012 el Document d’avanç del POUM va ser aprovat per l’Ajuntament de 
Bellver de Cerdanya. 

En data 3 de juny de 2013 l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental va emetre el 
document de Referència. 

En data 10 de novembre de 2017, el Ple de l’Ajuntament aprova inicialment del POUM de Bellver 
de Cerdanya, obrint el període d’exposició pública de 45 dies a partir de la seva publicació al 
DOGC en data 17 de novembre de 2017.  

2.2 Objectius i proposta per a l’aprovació provisional del POUM 

El planejament vigent al municipi de Bellver de Cerdanya és el Text refós de les Normes 
Subsidiàries de planejament de la Cerdanya (en endavant TR-NNSSP-Lleida-1992) i que 
comprèn els municipis de Bellver de Cerdanya, Prullans, Lles de Cerdanya, Montellà i Martinet.  

Així doncs, l’objectiu del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Bellver de Cerdanya és 
adaptar el planejament general a la situació i necessitats actuals del municipi, tot ajustant- lo a 
les determinacions dels documents que formen el seu marc jurídic i conceptual. 

El nou planejament, donarà compliment a les directius establertes en el Pla Territorial Parcial de 
l’Alt Pirineu i Aran, que va determinar la necessitat de desplegar Plans directors urbanístics 
d’abast comarcal ateses les característiques socioeconòmiques, culturals i paisatgístiques 
d’aquest territori.  

El PTPAPA té per finalitat ordenar el territori per tal de garantir el benestar de la població actual i 
futura. Per això el Pla estableix les pautes espacials per a un desenvolupament del territori que 
compleixi les següents condicions:  
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 Que doni cabuda a les previsions de necessitats d’habitatge i llocs de treball adoptades com 
a hipòtesis de futur per a l’àmbit del Pla. 

 Que contribueixi a la generació de riquesa a partir de l’aprofitament ordenat i sostenible dels 
recursos del territori i del desvetllament del seu potencial endogen. 

 Que la distribució d’usos i la disposició de les xarxes d’infraestructures en el territori 
afavoreixin una eficiència econòmica creixent considerada en el conjunt de l’àmbit i en el 
conjunt de Catalunya. 

 Que els ciutadans, amb independència del seu lloc de residència, disposin d’unes condicions 
raonablement equiparables en l’accés a la renda i els serveis. 

 Que el desenvolupament sigui sostenible i que respongui als criteris del Programa  de 
Planejament Territorial de Catalunya explicitats en la memòria del Pla i que tenen el següent 
enunciat: 

o Afavorir la diversitat del territori, mantenint la referència de la seva matriu biofísica. 
o Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components 

de l’ordenació del territori. 
o Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori. 
o Moderar el consum de sòl. 
o Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les àrees 

urbanes. 
o Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori. 
o Facilitar un política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada. 
o Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalitzar la 

implantació de polígons industrials o terciaris. 
o Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència. 
o Vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements. 
o Reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà. 
o Fer de la mobilitat un dret i no una obligació. 
o Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i compacitat dels sistemes 

d’assentaments. 
o Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els desenvolupaments 

urbans. 
o Integrar els espais del transport i de la logística en la matriu territorial.  
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Plànol d’ordenació urbana que defineix el POUM per a la seva aprovació provisional en els nuclis principals, 
Bellver, Riu de Sta Maria i Talló 

 

Font: POUM de Bellver de Cerdanya 
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Plànol d’ordenació urbana que defineix el POUM al total del municipi 

 
Font: POUM de Bellver de Cerdanya. Document per a aprovació provisional 
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3 Anàlisi de les xarxes existents 

3.1 Xarxa per a vianants 

Les característiques principals a valorar d'una xarxa de vianants són segregació, amplitud i 
continuïtat i universalitat. Així, l'oferta de mobilitat de vianants pot o no estar segregada de la 
resta de fluxos motoritzats, amb preferència o no sobre els vehicles (zones 30, carrers 
residencials i carrers de vianants). 

També es classifica la xarxa de vianants per la seva funcionalitat. Així es distingeix com a xarxa 
principal la que dóna suport als principals itineraris, i xarxa secundària la que atén a una població 
més reduïda. 

En aquest sentit, l'anàlisi de l'oferta de vianants permetrà establir una proposta de xarxa principal 
en base als següents criteris: 

 Ha de permetre cobrir la major part de la població considerant un radi de 500 metres (5 
minuts caminant) 

 Tenir continuïtat i un punt extern atractor, un hospital, un centre esportiu, un centre escolar o 
una estació de transport per exemple 

 Connectar amb zones de reunió, esportives, escolars, centres administratius, recursos 
turístics, zones comercials, mercats i aparcaments 

 Tenir continuïtat i connectar de forma directa amb el centre del municipi i els principals punts 
de reunió 

En base a aquests criteris a nivell global s’aprecia que: 

 No es disposa de jerarquització preestablerta 

 Tipificació molt minsa dels carrers 

 Falta de homogeneïtat funcional de la xarxa de vianants de tot el municipi que garanteixin la 
qualitat dels desplaçaments a peu 

En aquest sentit, el municipi presenta en l’actualitat una xarxa per a vianants poc definida 
inconnexa i incompleta que redueix la permeabilitat a peu en determinats àmbits. Això és 
conseqüència de: 

 L’existència d’un pendent molt irregular, amb força desnivells (especialment pel que fa als 
nuclis residencials desagregats). 

 Les distàncies existents entre el nucli urbà i els diferents nuclis desagregats. Concretament, 
els nuclis de Riu de Santa Maria i Talló que es troben a una distància aproximada de 500 
metres i 1 km, respectivament envers el casc antic. Encara més condicionats per la distància 
es troben els altres nuclis disseminats, que es situen entre 3 i 9 Km. 

Pel que fa al nucli de Bellver l’estructura urbana del Barri Antic està condicionada pel turó sobre 
el qual s’assenta. De forma rectangular, s’allarga d’est a oest, seguint els paràmetres clàssics, el 
castell estava situat a la part de ponent i l’església a la de llevant. 

Al creixement d’aquest junt amb els nuclis de Riu de Santa Maria i Talló, ha generat que es pugi 
arribar considerar aquests 3 nuclis gairebé com a un continuo urbà, i donades les previsions de 
creixement definides pel POUM, encara es potenciarà més aquesta situació. 

Tot i així, cal destacar que Bellver manté la posició de nucli principal i mentre a les afores, 
creixen principalment els usos residencials i de nous equipaments, al centre es on es concentren 
la majoria de desplaçaments i és on es situen els principals punts atractors de tot el terme 
municipal (Equipaments sanitaris, esportius, escolars, comerços, restauració, etc..), en aquest 
sentit, cal destacar que els nuclis disseminats hi ha principalment primeres i segones 
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residencies, allotjaments turístics i algun petit comerç, però per cobrir la majoria de les 
necessitats es fa necessari desplaçar-se al centre de Bellver. 

Las distancies entre municipis junt amb la fàcil permeabilitat al nucli central en vehicle privat, on 
a més hi ha molt poques restriccions d’aparcament, i on a més no es disposa de xarxes optimes 
per ha la mobilitat en altres modes (especialment entre Bellver, Talló i Riu, on podrien ser 
optimes per distancies) han generat una forta dependència del vehicle privat, i un costum d’anar 
de porta a porta en aquest mode. 

A grans trets, l’àmbit presenta a nivell de mobilitat a peu unes condicions força millorables. 
La trama urbana del nucli de Bellver presenta una certa complexitat, donat que es combinen 
carrers antics, estrets i sovint irregulars del nucli , amb carrers més recents i de major amplada 
dels nous creixements. 

En els darrers anys s’han dut a terme algunes actuacions per millorar la seguretat en la mobilitat 
a peu a l’interior de nucli com són la implantació de alguns passos de vianants i la pacificació 
d‘alguns dels més cèntrics i/o comercials com és el cas del darrer tram del Carrer Catalunya, 
amb la voluntat de potenciar la mobilitat a peu i incrementar la seguretat vial. 

Tram del carrer Catalunya pacificat 

 
Font: Google maps 2017 

Si bé, aquestes actuacions han millorat considerablement l’accessibilitat i les condicions de 
mobilitat a peu en una part de l’interior del casc antic, encara existeixen zones on són 
necessàries actuacions de millora. I a més, tal i com es mostra en la fotografia, cal que aquestes 
vagin acompanyades de mesures per a restringir el l’aparcament indegut i l’accés en vehicle 
privat (Vehicle aparcat indegudament, a l’accés de la zona pacificada).  

Cal destacar, que la dependència del vehicle privat junt amb la situació de l’oferta comercial que 
atrau a tots els residents i turistes de les proximitats a causat un fort impacte sobre la xarxa, 
empitjorant les condicions d’aquesta, donat que en molts casos els vehicles ocupen els espais 
per a vianants i aquesta situació s’incrementa encara més en les dos puntes turístiques de 
l’hivern i l’estiu.  

Actualment, no existeix una jerarquització, ni una xarxa principal d’eixos de vianants definida i es 
fa necessari un pla integral que jerarquitzi i prioritzi els usos en cada una de les zones dels 3 
nuclis principals i especialment al centre de Bellver. 
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Principals zones d’atracció al nucli de Bellver 

 
Font: Elaboració pròpia 

Detall oferta zona comercial 

 
Font: Google maps 2017 

 

Amb més detall, les principals característiques que s’han detectat en els espais per a vianants, 
són: 

 Voreres particularment estretes, sovint molt menors a 1,40 metres i en molts casos 
inexistents i/o amb discontinuïtats, que generalment són producte de la manca d’alineament 
de moltes façanes o bé per la pròpia variació de la secció del carrer. 
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Carrer batllia Carrer Jaume II 

  

Sant Roc Carrer de Sant Antoni 

Font: Google maps 2017 

 
 
 

 Voreres sovint ocupades per vehicles, que s’estacionen molt propers a la línia de façana 
provocant que els vianants hagin de desplaçar-se pel centre d’aquesta. 

 La convivència entre vehicles privats i vianants és sovint complicada, especialment en 
aquells carrers on la inexistència de voreres o la seva reduïda amplada provoca que els 
vianants hagin de desplaçar-se per la calçada. 

   
Font: Google maps 2017 

 

 Manca d’accessibilitat als itineraris, conseqüència de la inexistència predominant de guals 
per a vianants, la pròpia estretor de les voreres o l’existència d’obstacles com ara pals de 
llum, mobiliari urbà, vehicles mal estacionats, etc. 

 Senyalització horitzontal millorable, amb passos de vianants que sovint es troben 
deteriorats i/o bé en la majoria de casos són inexistents. 
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Font: Google maps 2017 

 

 Pendents: Existeix un elevat nombre de carrers que presenten valors d’inclinació elevats, 
donat les característiques del nucli que es situa en un turonet.  

 Falta d’adequació en els espais per a vianants en les connexions entre el nucli urbà i 
Santa Maria de Riu i Talló:  

o La connexió principal entre Riu de Santa Maria i el nucli urbà de Bellver es realitza a 
traves de l’avinguda de la Cerdanya, cal destacar que gran part d’aquesta es troba 
urbanitzada i amb voreres, tot i així destaca la falta de passos de vianants en els seus 
creuaments perpendiculars i la falta de guals en diversos dels passos de vianants 
transversals. 

A més també cal destacar que en el darrer tram d’aquesta connexió en sentit riu, no es 
disposa de voreres ni cap espai per a vianants. 

 
Font: Google maps 2017 

o La connexió principal entre Talló i el nucli urbà de Bellver es realitza a traves del Camí 
del Talló  el qual disposa de voreres únicament en un dels sentits en alguns trams, en 
altres és molt extreta i inexistent 

 
Font: Ajuntament de Bellver 
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Tot i les característiques i la mala adequació de les xarxes que mostra es en la trama urbana, cal 
destacar, que per contra, en les zones de nova urbanització entre Riu i Bellver es presenten 
unes condicions més acceptables, amb voreres i passos de vianants elevats, especialment el 
carrer Josep Zuleta  

 
Font: Ajuntament de Bellver 

 

3.2 Xarxa per a bicicletes 

En l’actualitat no existeix cap itinerari específic per a bicicletes a cap dels nuclis del municipi, ni 
de connexió entre ells, ni tampoc cap tipus de senyalització vinculada a aquestes. 

Tot i així, cal ressenyar una extensa oferta de rutes i camins rurals on és habitual l’ús lúdic de la 
bicicleta, especialment la de muntanya. 

Aquest fet comporta que s’atregui un elevat volum de turistes vinculats a aquesta activitat que 
quan arriben al municipi no disposen d’infraestructures destinades a ells de cap tipus. 

En aquest sentit, es fa necessari destacar la falta de senyalització a les carreteres secundaries 
que connecten els nuclis i per on també transcorren i la falta d’espai per a l’aparcament de 
bicicletes als nuclis urbans i especialment al nucli de Bellver on es concentra la majoria d’activitat 
turística vinculada al comerç i la restauració. Aquest fet comporta, que sovint es vegin bicicletes 
recolzades en murs, en pals i en algunes voreres, creant per al visitant una sensació de desordre 
i molestant en alguns casos als altres usuaris de la via. 

 

3.3 Xarxa de transport públic 

El municipi disposa en l’actualitat de un servei de transport a la demanda municipal, que 
connecta els diferents nuclis del municipi i 4 ínies de serveis interurbans  

La estació ferroviària més propera són les de Alp i la de Puigcerdà a uns 15 i 18 km i a la qual es 
pot connectar de forma directe a traves de la línia interurbana. 

En relació amb l’exterior, el servei actual ofereix una bona connectivitat amb Puigcerdà on es 
situa l’estació de Ferrocarrils, ja que en dies feiners hi ha una expedició gairebé cada hora amb 
transport públic per carretera i cada dos hores aproximadament es pot connectar amb l’estació 
d’Alp. Tanmateix la possibilitat de desplaçar-se entre els nuclis del municipis de l’entorn immediat 
amb transport públic és reduïda, excepte aquells que també es situen en l’eix Pirinenc. 

A nivell intern, el servei de Transport A la Demanda actual ofereix una bona cobertura territorial, 
si bé cal ressenyar que l’oferta d’expedicions es molt escassa, donat que únicament es disposa 
d’una expedició per sentit i únicament el dia de mercat. 

3.3.1 Servei de Transport A la Demanda municipal 

Pel que fa al a la connexió entre nuclis es disposa d’un servei de transport que es realitza en 
taxi, aquest es un servei destinat a gent gran residents, que viuen als nuclis disseminats. S’ha 
dissenyat amb l’objectiu de donar servei a aquelles persones que viuen als nuclis disseminats i 
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que no disposen de vehicle per accedir a fer compres al mercat o al Cap. Es un servei que 
promou i finança al 100% el Consell Comarcal i per l’usuari autoritzat és totalment gratuït.  

Es tracta d’un servei a la demanda amb horaris i parades fixes i disposa de 3 rutes que es 
realitzen en dijous (dia de mercat) i que uneixen els nuclis disseminats amb el nucli urbà central. 

Resum Rutes Transport A la Demanda Municipal 
Ruta 1  Anada Tornada Ruta 2 Anada Tornada Ruta 3 Anada Tornada 
Bor 8:30 12:35 Nas 9:15 13:10 Prullans 10:00 13:25 

Pedra 8:35 12:30 Olià 9:25 13:00 Bellver de 
Cerdanya 

10:10 13:15 
Riu 8:40 12:25 Santa 

Eugènia 
9:30 12:55 

Prats  8:50 12:15    
Baltarga 8:55 12:10 Pi  9:35 12:50    
Riu de St. Maria 9:00 12:05 Bellver de 

Cerdanya 
9:40 12:45 

   
Bellver de Cerdanya 9:05 12:00    

Font: Operador (Taxi Bellver) 

 

3.3.2 Servei d’autobusos interurbans 

Al 2012, es va realitzar reestructuració de l’oferta de transport públic a la Cerdanya per millorar la 
mobilitat dels principals municipis de la comarca amb Puigcerdà i la Seu d’Urgell. En aquest 
sentit, es va posar en marxa un nou servei de bus entre la Seu d’Urgell i Llívia amb un recorregut 
circular que a partir de Bellver de Cerdanya circula per la vall de la Baga i per altra per la vall de 
la Solana. 

La implantació d’aquest nou servei va millorar molt la connectivitat de Bellver, donat que 
anteriorment disposava d’una oferta minsa, el servei, gestionat per Alsina Graells, va incrementar 
les freqüències de pas en aquesta àrea i va adaptar els horaris a les necessitats dels viatgers, 
reorganitzant-los per tal d’oferir serveis en totes les franges horàries de manera regular i 
homogènia. 

L’actuació va formar part del pla de millora del transport públic a la comarca de la Cerdanya, 
elaborat pel Departament amb la col·laboració del Consell Comarcal i els ens locals, i a més de 
millorar la connectivitat de Bellver amb Puigcerdà, també va millorar l’oferta de transport per 
carretera des d’aquest 

A més, entre la Seu d’Urgell i els municipis de l’oest de la Cerdanya (Bellver de Cerdanya, 
Prullans i Montellà i Martinet) també es van augmentar el nombre de serveis fins a assolir 6 
expedicions per sentit els feiners. 

També, cal destacar, que tots els serveis s’ha dissenyat especialment tenint en compte els 
horaris de la resta de línies de transport públic que operen en aquestes comarques i amb 
l’objectiu de millorar l’accessibilitat a punts d’especial interès, com ara el futur hospital 
transfronterer, així com també, s’han coordinat els horaris amb alguns dels serveis ferroviaris a 
l’estació de Puigcerdà per afavorir la intermodalitat cap a Barcelona, amb els serveis d’autobús 
interurbans a l’estació d’autobusos de la Seu d’Urgell per anar cap a Lleida, amb les entrades i 
sortides dels centres escolars a la Cerdanya , amb els serveis hospitalaris i amb els serveis de 
transport a la demanda. 

Actualment, es disposa d’una oferta de qualitat hi ha 4 línies d’autobusos interurbans que 
donen servei al nucli de Bellver i al de Baltagra, tots ells oferts per la companyia Alzina Graells. 
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Resum línies d’autobusos interurbans amb Bellver de Cerdanya 

Itinerari Línia 
Expedicions 
feiners 

Expedicions 
feiners 

Expedicions 
feiners 

 

Puigcerdà
-Bellver* 

11 
expedicions/dia
/sentit  7:30 i 
les  20:30 

6 
expedicions/dia
/sentit  7:30 i 
les  20:30 

6 
expedicions/di
a/sentit  7:34 i 
les  19:56 

 

Puigcerdà
-Bellver-
La Seu 
d'Urgell*
* 

8 
expedicions/dia
/sentit entre les 
6:15 i les  21:16 

5 
expedicions/dia
/sentit entre les 
6:30 i les  21:50 

5 
expedicions/di
a/sentit  entre 
les 6:30 i les  
21:50 

 

La Farga 
de Moles-
Bellver-
Baltarga-
Barcelona 

1 expedició dia i sentit a les 6:15 i les  21:16 

 

Andorra - 
Bellver –
Berga- 
Barcelona
*** 

2 expedicions 
dia i sentit  
direcció 
Barcelona a les 
6:00 i les 7:02, 
direcció  Bellver 
a les 13:30 i a 
les 19:00 

2 expedicions 
dia i sentit  
direcció 
Barcelona a les 
6:00 i les 7:02, 
direcció  Bellver 
a les 13:30 i a 
les 19:00 

2 expedicións 
dia i sentit  
direcció 
Barcelona a les  
7:02, direcció  
Bellver a les 
19:00 

*Disposa de 2 itineraris, 6 expedicions passen per la LP-4033B amb parada a Baltarga i a l’estació d’Alp i 5 per la N-260 

**La meitat de les expedicions disposen de parada a Baltarga 

**Les expedicions de les 7:02 i de les 19 realitzen parada a Baltarga 

Font: Elaboració pròpia a partir de la web dAlzina Graells 
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Al municipi de Bellver de la Cerdanya, es disposa de dos parades de bus interurbà: 

Situació de les parades de bus del municipi de Bellver 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de Google Maps 

 

 Nucli de Bellver: existeix una única parada, que disposa de marquesina i que es localitza a 
l’Avinguda Pere Sicart, 8: 
 

 
Font: Google Maps 

 Al nucli de Baltarga: aquesta és un pal de parada, i es situa a la carretera C-1411, cal 
destacar que aquesta té unes condicions de seguretat molt millorables i que per l’accés a 
aquesta no es disposa de cap pas de vianants per creuar la carretera. 
 

 
Font: Google Maps 
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3.3.3 Servei de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) 

Les parades més properes al municipi són les de Alp, Queixans i Puigcerdà a 13,5, 15,5 i 17 km 
respectivament, i a les quals es pot arribar amb transport públic a traves del Bus interurbà que 
connecta amb Puigcerdà i disposa d’11 expedicions i de les quals 6 realitzen parada també a 
l’estació d’Alp i de Queixans.  

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Google Maps 

Aquestes estacions disposa del servei de la línia R3, que connecta Barcelona amb Puigcerdà i la 
Tor de Querol, on connecta amb la línia francesa que porta a Tolosa. 

La línia proporciona un servei de rodalies entre Barcelona i Vic, ciutat a partir de la qual el servei 
passa a ser regional. La població a la que passa a donar servei també es redueix 
considerablement, així com la demanda. 

La manca de capacitat de la línia fa que el servei prestat als usuaris sigui deficitari tant per la 
infraestructura com pel que fa al temps de recorregut, que es pot competitiu amb el transport per 
carretera. 

En aquest sentit, els temps mitjos de desplaçament entre Barcelona i la Cerdanya oscil·len entre 
2h50min i 3h10min. 

L’oferta de servei és de sis expedicions diàries per sentit i de la Puríssima de desembre fins a 
setmana santa es disposa d’una expedició addicional que surt de Barcelona a les 6 del mati per 
anar a esquiar, l’anomenen tren Blanc. 

 
Font: FGC 
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3.4 Xarxa viària 

3.4.1 Xarxa d’accés comarcal  

La comarca es situa a la frontera amb França i vehicula bona part de les relacions d’intercanvi 
que es produeixen entre ambdós països. 

La xarxa està formada per quatre eixos bàsics, jerarquitzats com a xarxa viària primària: l’eix 
internacional E-9 (C-16), la N-260 i N-260R, la N-152 i la N-154. 

El primer dels quatre eixos és el E-9 que enllaça Barcelona amb Tolosa de Llenguadoc. Es tracta 
d’un eix que creua la comarca verticalment de nord a sud i es configura com la porta d’accés a la 
frontera francesa com a alternativa a la AP-7. Està format per diverses carreteres, des de la 
sortida del túnel de Cadí enllaçant amb la C-16, continua per la C-162 i ressegueix la N-152 
creuant Puigcerdà i entrant a França. Presenta una IMD de l’ordre dels 4.047 veh/dia, segons les 
dades de l’any 2015. Enregistrant les majors IMDs els dissabtes i diumenges, quan arriba a 
gairebé als 6.000 veh/dia. Entre setmana els valors de la IMD són al voltant dels 3.500 veh/dia i 
es detecta una major intensitat respecte el nombre de vehicles pesants.  

Com a itinerari que forma part de la xarxa transeuropea no presenta les millors característiques 
quant a numero de carrils (han de ser carrils 2+2), velocitat de circulació i pas per l’interior de 
municipis. 

A continuació es troba la carretera N-260 que des de la Seu d’Urgell ressegueix el riu Segre 
arribant fins a Puigcerdà, es coneix com la carretera de la solana. 

El traçat descrit per aquesta carretera creua transversalment la comarca finalitzant a Puigcerdà. 
Es tracta d’una carretera integrada en l’Eix del Segre que estructura territorialment tant a la 
comarca de la Cerdanya com la de l’Alt Urgell. A l’alçada de Bellver de Cerdanya rep les 
aportacions de la carretera E- 9 (túnel del Cadí). Pel que fa a la seva IMD els valors que pren 
estan al voltant dels 5.365 veh/dia segons les dades de Fomento per l’any 2012. Pel que fa a la 
seva distribució l’Estudi de Trànsit de l’Informatiu de la N-152 (Tram Ribes de Freser - La 
Molina)es detallen els principals orígens/destinacions que són l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
amb una quota del 27% sobre els totals, i Andorra amb el 33%. Només el 14% del total de 
viatges pertanyen a l’àmbit de proximitat. Com en la carretera anterior els màxims volums de 
trànsit es registren els caps de setmana. El percentatge de vehicles pesats que circulen per 
aquesta via és del l’ordre del 30%. Aquesta carretera uneix Llívia amb Martinet, passant pels 
municipis de Bolvir, Ger, Isòvol i Bellver. 

Quant a la N-152, s’estén des de Puigcerdà fins a Ripoll per la Collada de Toses, amb l’obertura 
del túnel de Toses aquest itinerari a passat a ser la segona porta de l’Eix del Llobregat. Segons 
les dades de l’Estudi de Trànsit de l’Informatiu de la N-152 (Tram Ribes de Freser-La Molina) la 
seva IMD pren valors de l’ordre dels 2.840 veh/dia. La distribució d’origens/destinacions 
continguda en aquest estudi indica que prop d’un 40% són d’Andorra, mentre que un 30% dels 
viatges procedien de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, un 17% del Gironès i un 13% de la zona 
més pròxima. Existeix un projecte de remodelació de la carretera que adaptarà l’actual traçat a 
les necessitats de trànsit considerades per a la zona d’estudi i que millorarà les relacions de 
mobilitat de la comarca. Com en les carreteres anteriors els màxims volums de trànsit es 
registren els caps de setmana. S’observa un gran desequilibri en els trànsits al llarg de la 
setmana sobretot en els divendres quant el desequilibri de desplaçaments Sud Nord és de l’ordre 
del 250%. Pel que fa a la tipologia de vehicles que circulen per aquesta via només entre un 5 i un 
10% corresponen a vehicles pesats. 

El conjunt d’actuacions previstes al llarg d’aquest eix faran de la infraestructura una porta 
d’entrada a la comarca, a través del Ripollès. 

De la carretera N-154 només un petit tram queda dins de la comarca i enllaça Puigcerdà amb 
Llívia. D’aquesta carretera, de titularitat estatal, no es disposa de dades sobre la IMD. 
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Pel que fa a la xarxa viària secundària està integrada per les diferents carreteres de la xarxa 
comarcal tant de la província de Girona com la de Lleida. 

 
Jerarquització de la xarxa viària de la Cerdanya 

 
Font: Elaboració pròpia  

 

La xarxa secundària està integrada per un conjunt de carreteres locals i de camins, actualment 
asfaltats, de fàcil circulació, que tenen el seu punt inicial en algun vial de la xarxa principal i 
donen accés a nuclis urbans emplaçats a les valls que connecten amb el riu Segre. 

Pel costat de la solana són les següents: la que va des de Martinet fins a Lles, LV-4036, amb 
prolongacions fins a Músser, Arànser i Viliella; des de la N-260, prop de Bellver cap a Prullans, 
Ardòvol i Coboriu de la Llossa; des de Bellver a Ordèn i Talltendre; des de la N-260, mitjançant la 
GIV-4032, a Cortàs i Éller; des de la mateixa N-260 i prop de Ger sort la GIV-4031, que connecta 
amb Grèxer, Meranges i Girul; i des de la mateixa carretera nacional i prop de Puigcerdà, 
l’anomenada GIV-4035, que dona accés a Guils. 

Pel costat de la obaga són les següents: la carretera local, LV-4055 que dóna accés a Montellà a 
partit de la N-260; des de Martinet; la GI-400 que comunica Das amb la collada de Tosses, 
donant accés a La Masella i La Molina, que es troben en el seu recorregut. Des de la cruïlla de la 
N-152 i la C-126, surt el vial que dona accés a Queixans i, des de prop de Puigcerdà, la GIV-
4037. 

Quant a les IMDs de cadascuna d’aquestes vies els aforaments realitzats per la Diputació de 
Girona i per la de Lleida donen com a resultat els següents valors: 
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Any 
Via 

% IMD 

sentits 
IMD actual Tram 

2016 LP4033 
48,3 

1.413 Bellver de Cerdanya a Balltarga 
51,7 

2016 LV4036 
51,6 

349 N-260 (Martinet) a Lles 
48,4 

2016 LV4037 
49,7 

277 N-260 a Prullans 
50,2 

2016 LV4055 
48,2 

265 N-260 (Martinet) a Montellà 
51,8 

2008 GIV-4031 
- 

318 De Meranges a la N-260 
100 

2008 GIV4032 
- 

188 D’Isòvol a Olopte 
100 

2008 GIV-4033 
- 

212 D’Alp a Urtx pel Vilar 
100 

2008 GIV-4033 
49.8 

2.700 D’Alp al confí en direcció a Prat 
51.2 

2008 GIV-4034 
100 

127 D’Urtx a C-162 
- 

2008 GIV-4035 
65.7 

1.400 De Guils de Cerdanya a la N-260 
34.3 

2008 GIV-4036 
100 

549 D'Urús a la C-162 
- 

2008 GIV-4082 
43.5 

2.145 D’Alp a La Molina 
57,5 

 

Font: Pla d’aforaments de la diputació de Lleida 2016 i POUPM  de la Cerdanya 

 

3.4.2 Xarxa d’accés local 

Bellver de la Cerdanya té el terme municipal més gran de la comarca amb 101,2 km2, malgrat 
aquesta dada, concentra gairebé la totalitat de la seva població en un nucli de dimensions 
reduïdes molt consolidat. Bellver representa més del 13% del total de desplaçaments diaris de la 
Cerdanya 

Les vies principals de la xarxa viària supramunicipal que transcorren per la vila són la N-260 i la 
LP-4033. La primera d’elles té una intensitat de mobilitat de l’ordre dels 5.365 veh/dia (dades 
Fomento 2012), i es considerada com la xarxa primària del municipi. La segona, presenta una 
intensitat menor, d’uns 1.413 veh/dia i passa a formar part de la xarxa secundària. 

Les principals entrades/sortides de Bellver enllacen la xarxa supramunicipal (N- 260 i LP-4033) 
amb l’entramat urbà del municipi. 

Els principals accessos al municipi són els següents 

 N-260 - LP-4033 

Intersecció a nivell entre la carretera de Puigcerdà (N-260) i l’Av de Pere Sicart (LP-4033) 
Permet l’entrada de vehicles provinents de Puigcerdà o Martinet. Útil a l’hora d’accedir a Bellver i 
als nuclis urbans del voltant, com ara Santa Maria de Cerdanya o Talió. 
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 LP-4033 - Av. de la Cerdanya 

Accés a la xarxa viària municipal des de Baltarga, Riu de Cerdanya, Urús, Das o Alp. Útil a l’hora 
d’accedir al Pla de Tomet, a través del carrer de Talió o al nucli urbà de Bellver, mitjançant els 
carrers de la xarxa viària local de segon ordre. 

 

 

3.4.3 Jerarquització del viari local  

Pel que fa a la jerarquització de la xarxa viària local, aquesta es divideix en xarxa local de primer 
ordre i de segon ordre . 

El volum de trànsit i la seva ubicació permet elaborar una correcta jerarquització. Així vials com 
la Carretera del Pi, el Camí de Talió, el carrer de la Batllia, el carrer de Josep Zulueta i el Camí 
del Bac conformen la xarxa viària local de primer ordre. Aquestes vies ramifiquen el trànsit de la 
LP-4033, divergint el tràfic per connectar Bellver amb altres nuclis urbans dels voltants, de petita 
i mitjana ocupació, com ara Talló, Riu de Santa Maria, Pla de Tomet, Santa Magdalena, Pi, 
Santa Eugènia, Olià i Nas 

La xarxa viària local de segon ordre connecta amb zones residencials de mitja i alta ocupació. 
Aquestes romanen pròximes al nucli urbà i tenen una funció estructural a l’hora de repartir la 
mobilitat interna del propi municipi. En destaquen la Ronda del Pla de Talló i el carrer de Ral i el 
carrer de Pere Elies. 

Les carreteres que formen part de l’eix viari urbà estan concebudes per suportar intensitats de 
trànsit baixes, amb major presència de regulacions semafòriques i limitacions de velocitat. 
Aquestes vies contribueixen a la consecució d’un medi urbà de qualitat, provocant menors 
molèsties als ciutadans i un incrementant de la seguretat. 

N-260 

LP-4033a 

LP-4033a 

Riu de Sta. Maria 

Bellver 
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Mitjançant aquesta classificació es poden diferenciar quines són les vies destinades al trànsit de 
pas i als desplaçaments de nivell territorial (xarxa viària supramunicipal), que reuneixen un seguit 
de característiques adequades al volum de trànsit previst. Així com les vies a nivell local (xarxa 
viària local), que possibiliten els desplaçaments per l’interior del municipi, de menor magnitud 
que els anteriors, però que són igualment importants per a l’ordenació del conjunt de 
desplaçaments que es duen a terme a Bellver de Cerdanya. 

 
 
Jerarquització de la xarxa viària (actual) 

 
Font: Elaboració pròpia  
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4 Anàlisi de les dades de mobilitat disponibles 

4.1 Anàlisis de les dades disponibles de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana (EMQ 
2006) 

L’anàlisi de la demanda de mobilitat del municipi de Bellver de Cerdanya que s’ha realitzat en 
base a l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana (EMQ 2006) dóna una idea qualitativa de les 
característiques dels desplaçaments realitzats amb origen i/o destinació aquest municipi. 

Aquest anàlisi qualitatiu es realitza en base a 1.424 viatges enquestats en dia feiner que 
s’expandeixen amb un factor mig de 11,6 viatges/enquesta i 269 viatges enquestats en cap de 
setmana o festiu que s’expandeixen amb un factor mig de 50,9 viatges/enquesta 

El total de desplaçaments que es generen al municipi de Bellver de Cerdanya és de 10.840 
viatges en un dia feiner tipus, ressenyant que: 

5.336 (49,2%) tenen relació amb d’altres municipis ja sigui com a origen o com a 
destinació.  
5.504 (50,8%) desplaçaments són interns dins del propi municipi.  

El total de desplaçaments que es generen al municipi de Bellver de Cerdanya és de 9.918 
viatges en un dia de cap de setmana o festiu, ressenyant que: 

6.206 (62,6%) tenen relació amb d’altres municipis ja sigui com a origen o com a 
destinació.  
3.712 (37,4%) desplaçaments són interns dins del propi municipi.  

Destaca la diferencia en el repartiment de desplaçaments interns i de connexió, on en cap de 
setmana i festius s’incrementen els desplaçaments de connexió. 

En termes de repartiment modal, el vehicle privat és el transport més utilitzat en ambdós casos, 
amb un quota entre el 66% i el 74% del total de desplaçaments, seguit dels modes no 
motoritzats amb poc menys del 30%. 

Repartiment modal 

 Feiner Cap de setmana i festius 

A peu + bici  3.128   29%  2.595   26% 

Transport públic  542   5% 0     0% 

Vehicle privat  7.170   66%  7.323   74% 

Total  10.840   100%  9.918   100% 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EMQ’06 

 

Cal destacar que del total de viatges de connexió (des de o fins a Bellver) el 22% dels 
desplaçaments en dia feiner són generats per residents de fora de la comarca de la 
Cerdanya, mentre que en cap de setmana i festiu aquest % incrementa fins al 60% el que 
mostra el fort atractor turístic que és Bellver de la Cerdanya, especialment en cap de 
setmana i festius. 

En termes de repartiment segons motiu del desplaçament, cal ressenyar la forta diferencia en la 
distribució equitativa entre la mobilitat ocupacional (treball + estudis) i la personal (compres, 
gestions, etc..) en referencia al cap de setmana i els dies feiners. 
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Repartiment segons motiu dels desplaçaments 

 Feiner Cap de setmana i festius 

Tornada a casa / allotjament  5.267   49%  4.640   47% 

Mobilitat ocupacional  3.280   30%  1.029   10% 

Mobilitat personal  2.293   21%  4.249   43% 

Total  10.840   100%  9.918   100% 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EMQ’06 

4.1.1 Mobilitat interna 

Compren tots aquells desplaçaments intramunicipals , és a dir, els que tenen com a origen i 
destinació el propi municipi de Bellver de Cerdanya. 

D’acord amb les dades de l’EMQ 06, el total de viatges intramunicipals de Bellver de Cerdanya 
és de 5.504 desplaçaments en dia feiner. D’aquests desplaçaments el 97,4% (5.360 viatges) son 
realitzats per residents del municipi. 

Desplaçaments intramunicipals per mode 

Existeix un predomini dels desplaçaments amb modes no motoritzats (bàsicament a peu). 
Aquests es concentren preferentment al casc urbà, on s’aplega la majoria de serveis i l’activitat 
econòmica i social del municipi. 

Tot i així, l’ús del vehicle privat és força representatiu, especialment en dia feiner amb una quota 
de gairebé el 44% i tenint en conte que en dia feiner el 97,4% dels desplaçaments són de 
residents, aquesta dada mostra la forta dependència del vehicle privat per part dels 
residents.  

També cal destacar que el 80% de la població del municipi de Bellver, viu al nucli urbà de 
Bellver on poden arribar caminant a qualsevol lloc en màxim 10 minuts. 

Desplaçaments intramunicipals per mode 

 Feiner Cap de setmana i festius 

A peu + bici 3.065 55,7% 2.530 68,2% 

Transport públic 31 0,6% 0 0,0% 

Vehicle privat 2.409 43,8% 1.182 31,8% 

Total  5.504   100,0%  3.712   100,0% 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EMQ’06 

 

Desplaçaments intramunicipals per motiu 

La autocontenció (23%) per motius de treball i estudi (dependència dels municipis exteriors a 
Bellver de Cerdanya) comporta que la mobilitat interna al municipi es distribueixi de forma força 
similar per motius ocupacionals i per motius personals (sense comptar amb la “tornada a 
casa/allotjament”), aquest fet es degut a que Bellver, junt amb Martinet i Puigcerdà actuïn de pols 
de comarca. 

El cap de setmana, la quota dels desplaçaments per motius personals s’incrementa donada 
l’amplia oferta turística i de restauració de la que es disposa.  
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Desplaçaments intramunicipals per motiu 

 Feiner Cap de setmana i festius 

Tornada a casa / allotjament  2.542   46%  1.811   49% 

Mobilitat ocupacional  1.254   23%  281   8% 

Mobilitat personal  1.708   31%  1.620   44% 

Total  5.504   100%  3.712   100% 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EMQ’06 

4.1.2 Mobilitat exterior 

La mobilitat externa, o intermunicipal, comprèn tot aquells desplaçaments que tenen com a 
origen o destinació el municipi de Bellver de Cerdanya. D’acord amb les dades obtingudes de 
l’EMQ’06, el total de desplaçaments amb origen o destinació al municipi és de 5.336 en dia feiner 
i 6.206 en cap de setmana i/o festiu. 

Cal destacar que del total de viatges de connexió (des de o fins a Bellver) el 22,3% dels 
desplaçaments en dia feiner són generats per residents de fora de la comarca de la 
Cerdanya, mentre que en cap de setmana i festiu aquest % incrementa fins al 60,9% el que 
mostra el fort atractor turístic que és Bellver de la Cerdanya especialment en cap de 
setmana i festius.. 

Desplaçaments intermunicipals amb origen o destinació al municipi 

 Feiner Cap de setmana 

 
Total 

desplaçaments 

Desplaçaments 
residents fora de la 

comarca de la Cerdanya 

Total 
desplaçaments 

Desplaçaments 
residents fora de la 

comarca de la Cerdanya 

A Bellver de Cerdanya 2.729 51% 645 24% 2.547 41% 1.090 43% 

Des de Bellver de Cerdanya 2.607 49% 543 21% 3.626 58% 2.159 59% 

Total 5.336 100,0% 1.188 22,3% 6.206 100% 3.249 60,9% 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EMQ’06. 

Desplaçaments intermunicipals per mode 

El mode de transport més emprat és el vehicle privat amb gairebé un 90% de la quota modal, 
front al 7% del transport públic. 

Desplaçaments intermunicipals segons mode 

 Feiner Cap de setmana 

A peu + bici  64   1,2%  65   1,0% 

Transport públic  511   9,6%  -     0,0% 

Vehicle privat  4.762   89,2%  6.142   99,0% 

Total  5.336   100,0%  6.206   100,0% 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EMQ’06 
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Desplaçaments intermunicipals per motiu 

La raó principal de la mobilitat exterior és el treball i l’estudi ( representa gairebé el 58% dels 
desplaçaments si no es compta amb “la tornada a casa”). 

Desplaçaments intermunicipals segons motiu 

 Feiner Cap de setmana 

Tornada a casa / allotjament  2.725   51%  2.829   46% 

Mobilitat ocupacional  2.026   38%  748   12% 

Mobilitat personal  585   11%  2.629   42% 

Total  5.336   100%  6.206   100% 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EMQ’06 

4.1.3 Indicadors de gènere 

Segons dades de l’EMQ 2006 per a les comarques de l’Alt Pirineu i Aran, les dones solen 
realitzar més desplaçaments intramunicipals que els homes ( amb una quota de 2,79 front a 2,53 
desplaçaments intramunicipals / dia ) però per contra les dones realitzen menys desplaçaments 
intrermunicipals que els homes solen realitzar més desplaçaments intramunicipals ( amb una 
quota de 0,80 front a 1,10 desplaçaments intramunicipals / dia ). 

Pel que fa al repartiment modal en base als desplaçaments de Bellver de la Cerdanya destaca 
que les dones realitzen més desplaçaments a peu i els homes més en vehicle privat. 
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5 Caracterització de la mobilitat generada 

5.1 Càlcul de la mobilitat generada 

La mobilitat que generaran els desenvolupament previstos varia en funció dels usos permesos 
en el POUM. El nombre de desplaçaments s’estima a partir de les consideracions, extretes de 
l’annex 1 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada, les quals es mostren a continuació. 

Ús Ràtio 

Mobilitat generada pels usos habitatge El valor més gran dels dos següents: 7 viatges/habitatge o 3 viatges/persona  

Mobilitat generada pels usos residencials  10 viatges diaris per cada 100 m2 de sostre  

Mobilitat generada pels usos comercials  50 viatges diaris per cada 100 m2 de sostre  

Mobilitat generada pels usos d’oficines  15 viatges diaris per cada 100 m2 de sostre  

Mobilitat generada pels usos terciaris 20 viatges diaris per cada 100 m2 de sostre  

Mobilitat generada pels usos industrials  5 viatges diaris per cada 100 m2 de sostre  

Mobilitat generada pels equipaments  20 viatges diaris per cada 100 m2 de sostre  

Mobilitat generada per les zones verdes  5 viatges diaris per cada 100 m2 de sòl  

L’aplicació d’aquestes proporcions permet obtenir una aproximació dels volums de 
desplaçaments que generaran els nous desenvolupaments que tot i el seu caràcter orientatiu 
permetran identificar la situació en el futur. El Decret 344/2006 dóna les pautes a seguir en els 
estudis d’avaluació de la mobilitat generada. Segons aquest Decret (Capítol 1, article 2, apartat 
1): 

 

 

 

 

Tenint en compte que es tracta d’un àmbit on gran part del planejament ja esta consolidat i per 
tant ja existeix activitat, l’objectiu de l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada és 
avaluar l’impacte que generaran el sectors previstos tant pel planejament vigent com pel 
POUM i que es troben en l’actualitat sense desenvolupar. Per aquest motiu únicament 
s’avaluen els sectors que es troben classificats pel planejament i que no es troben 
desenvolupats, i que per tant són els potencials: 

 

POUM_Aprovació provisional  ús 
Sòl privat Sostre Espais Lliures (VP) Equipaments (EQ) Habitatges 

(m2) (m2) (m2) (m2) (uts) 

Sòl urbà consolidat Industrial 48.486 31.804 5.118 2.584 0 

  Residencial 874.942 795.580 102.105 55.062 4.664 

Sòl urbà no consolidat (PAU-PMU) Industrial 3.622 2.173 428 0 0 

  Terciari 42.650 25.590 5.500 2.750 0 

  Residencial 179.489 148.351 43.905 3.683 539 

Sòl urbanitzable delimitat i no delimitat (SUD-SUND) Residencial 55.739 42.277 29.913 15.281 250 

Total POUM nous desenvolupaments   281.500 218.391 79.746 21.714 789 

Potencial POUM, ús residencial   1.110.170 986.208 175.923 74.026 5.453 

Potencial POUM, ús terciari   42.650 25.590 5.500 2.750 0 

Potencial POUM ús industrial   52.108 33.977 5.546 2.584 0 

Total POUM   1.204.928 1.045.776 186.969 79.361 5.453 

Font: Memòria del POUM 

(Art. 2.1) Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada avaluen l'increment potencial de 
desplaçaments provocat per una nova planificació o una nova implantació d'activitats i la 
capacitat d'absorció dels serveis viaris i dels sistemes de transport, incloent-hi els sistemes de 
transport de baix o nul impacte, com els desplaçaments amb bicicleta o a peu. 
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A partir de la proposta per a aprovació provisional del POUM, Bellver de la Cerdanya pot 
incrementar la mobilitat que genera/atrau degut a les superfícies potencials que es 
classifiquen i que es troben pendents de desenvolupar, d’acord amb el quadre anterior, 
extret de la memòria, es preveu: 

 190.628 m2 de sostre residencial que podrien arribar a suposar 789 habitatges (S’avaluaran 
d’acord amb el Decret com habitatges, sempre que es disposi d’aquesta dada és més 
recomanable utilitzar-la, donat que amb les superfícies es podria estar sobre dimensionant la 
mobilitat, en aquest sentit, cal destacar que gran part del habitatges previstos pel POUM són 
unifamiliars i/o aïllats amb un índex d’edificabilitat molt baix i que la ràtio d’ocupació per 
habitatge és de 2,3 pax/hab (2016). 

En aquest sentit, el Decret estableix, que cal utilitzar pel càlcul de la mobilitat generada pels 
habitatges; el valor més gran entre 7 viatges/habitatge o 3 viatges/persona. Donada 
l’ocupació mitja a al municipi resultarien 6,9 desplaçaments per habitatge (2,3 pax/habit * 3 
viatges/pax), pel que d’acord amb el Decret s’utilitzarà la de 7 viatges/habitatge, que és 
la superior) 

 2.173 m2  de nou sostre amb ús industrial 

 25.590 m2 de nou sostre amb ús terciari 

 21.714 m2 destinats a equipaments 

 79.746 m2 destinats a espais lliures de les quals es preveu que aproximadament un 10% 
es dediquin a parcs, que generaran mobilitat vinculada a les zones verdes  

A continuació es presenta el detall de les actuacions de planejament urbanístiques que 
generaran nous desenvolupaments previstes al document per a aprovació provisional del POUM. 

Considerant aquests valors, es preveu que el volum de desplaçaments generats i atrets pel 
desenvolupament del POUM (en SUNC i SUD-SUND) sigui de 15.491 nous viatges diaris.  

Mobilitat generada pels nous desenvolupaments previstos pel POUM 

 

Usos Superfície Sostre Habitatges 

Viatges 
generats 
habitatge 
(Decret) 

Viatges 
generats 

m2(Decret) 

Increment 
viatges 
POUM 

  (m2) (m2st) (uts) (núm) (núm) (núm) 

Habitatge/Residencial 235.228 190.628 789 5.523   5.523 

Industrial 3.622 2.173     109 109 

Terciari 42.650 25.590     5.118 5.118 

Equipaments 21.714 21.714     4.343 4.343 

Espais lliures 79.746       399 399 

TOTAL 382.960 240.105 789 5.523 9.968 15.491 

 

 

Si bé cal tenir com a referència per dimensionar les infraestructures de transport aquest valor de 
mobilitat generada definit a partir del Decret 344/2006, cal ressenyar que d’acord amb la 
prognosi poblacional que defineix IDESCAT per la comarca de la Cerdanya, i que es mostra en 
la memòria social un cop estiguin totalment executats els desenvolupaments previstos, la 
població del municipi mantindrà un volum similar d’habitants, tanmateix s’incrementaran el 
nombre de segones residencies que en l’actualitat suposen una quota al voltant del 50% i 
segons dades del Planejament superior s’espera que un cop desenvolupat el POUM suposin el 
65%. 
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Així, segons les dades de creixement poblacional i de tipologies de residencia extretes del 
IDESCAT, si en la mobilitat en cap de setmana i festius on es registren gairebé 10.000 
desplaçaments i on el 60% són de turistes, (que és mobilitat més representativa del creixement 
previst) i apliquem l’increment de habitatges previstos, (increment del 14%, actualment hi ha 
4.673 habitatges i se’n crearan 789), s’obtenen uns 5.500 desplaçaments nous vinculats als 
habitatges. 

El valor obtingut en base als desplaçaments actuals és molt inferior al resultant de l’aplicació del 
Decret 344/2006 i per tant, es considera que l’escenari que defineix el Decret i que serveix 
per dimensionar les infraestructures futures de transport és conservador. 

Tot i així, cal ressenyar que degut al seu ús, els habitatges de cada un dels sectors actuaran 
com a zones generadores de mobilitat, especialment per a turistes, mentre que les zones amb 
usos industrials estaran més vinculades a l’atracció de desplaçaments de residents, i els 
desplaçaments vinculats als equipaments i les zones verdes, actuaran de pols atractors de 
mobilitat tant per a residents com per a turistes. 

Cal destacar que els desplaçaments atrets per equipaments son de l’ordre de 4.300 
desplaçaments diaris, que en funció de la tipologia d’equipaments que es desenvolupin, aquest 
nombre de viatges pot variar considerablement. També cal tenir en compte que el nombre total 
de viatges realitzats en vehicle motoritzat, no contempla l’ocupació dels vehicles, de manera que 
en un mateix vehicle hi poden viatges dues o més persones. 

Tenint en compte tots aquests factors, cal considerar el nombre total de desplaçaments com un 
valor aproximat. 

En aquest sentit, cal fer referencia a l’article 3 del Decret i recordar que caldrà realitzar nous 
EAMG per a cada figura de planejament derivat que es desenvolupi així com per les 
següents fases del POUM, donat que en l’actualitat, s’està tramitant un figura de 
planejament general. 

 

A mode resum, per a cada ús del nuclis i àmbits s’obtenen els següents viatges diaris : 
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NUCLI RÈGIM NOM ÀMBIT
Sup. 

Àmbit

Sòl 

privat
Sostre Habitatges

Espais 

lliures (VP)

Equipaments 

(EQ)
 TOTAL 

(m2sl) (m2sl) (m2st) (uts) (m2sl) (m2sl) Sistemes Habitatges Ús industrial Ús terciari

Baltarga

SUNC PMU-BAL-1 7.927 4.200 4.200 24 2.093 0 10 168 0 0 178 178

Beders

SUNC PMU-BED-1 3.048 1.806 1.806 11 895 0 4 77 0 0 81 81

Bellver de Cerdanya

SUNC PAU-BEL-1 333 158 316 3 175 0 1 21 0 0 22

SUNC PAU-BEL-2 13.316 4.522 4.522 22 4.372 1.283 278 154 0 0 432

SUNC PAU-BEL-3 4.217 2.231 4.462 30 0 0 0 210 0 0 210

SUD PPU-BEL-1 49.634 21.834 17.738 101 7.445 9.927 2.023 707 0 0 2.730

SUD PPU-BEL-2 11.876 4.290 4.290 25 6.405 576 147 175 0 0 322

SUND SUND-BEL-1 31.468 15.100 10.300 64 7.867 1.574 354 448 0 0 802

SUND SUND-BEL-2 24.292 11.715 8.009 50 6.073 2.430 516 350 0 0 866 5.385

Bor

SUNC PAU-BOR-1 7.222 4.913 4.913 24 1.016 0 5 168 0 0 173

SUNC PAU-BOR-2 5.426 2.800 2.800 14 1.200 0 6 98 0 0 104

SUNC PMU-BOR-1 9.916 4.600 4.600 27 3.445 0 17 189 0 0 206 483

Cortàs

SUNC PAU-COR-1 5.812 2.643 2.643 12 1.662 117 32 84 0 0 116 116

Éller

SUNC PAU-ELL-1 1.948 1.493 1.493 7 0 0 0 49 0 0 49 49

Farga Vella

SUNC PAU-FAV-1 6.024 3.622 2.173 0 428 0 2 0 109 0 111 111

Nas

SUNC PAU-NAS-1 16.375 9.990 6.476 30 3.250 0 16 210 0 0 226 226

Nèfol

SUNC PAU-NEF-1 5.021 3.870 1.461 7 622 0 3 49 0 0 52 52

Olià
SUNC PAU-OLI-1 3.982 1.837 1.837 9 1.198 0 6 63 0 0 69 69

Ordèn

SUNC PAU-ORD-1 3.328 2.080 2.080 10 646 0 3 70 0 0 73

SUNC PAU-ORD-2 8.306 4.732 4.732 23 1.161 0 6 161 0 0 167

SUNC PAU-ORD-3 1.325 405 405 2 675 0 3 14 0 0 17

SUNC PAU-ORD-4 9.215 1.800 1.800 9 5.350 0 27 63 0 0 90 347

Pedra

SUNC PAU-PED-1 4.065 2.800 2.800 14 375 0 2 98 0 0 100 100

Pi

SUNC PAU-PI-1 3.556 2.984 2.984 14 0 0 0 98 0 0 98

SUNC PAU-PI-2 8.248 6.328 6.328 31 1.280 0 6 217 0 0 223

SUNC PAU-PI-3 7.232 4.930 4.930 24 795 0 4 168 0 0 172
SUNC PMU-PI-1 11.607 7.800 7.800 39 1.490 1.207 249 273 0 0 522 1.015

Riu de Santa Maria

SUNC PAU-RIU-1 12.610 6.067 4.854 31 1.477 1.076 223 217 0 0 440

SUNC PMU-RIU-1 7.825 4.705 2.104 9 2.621 0 13 63 0 0 76

SUD PPU-RIU-1 7.379 2.800 1.940 10 2.123 774 165 70 0 0 235 751

Santa Magdalena

SUNC PMU-SMA-1 4.200 2.601 1.530 6 1.207 0 6 42 0 0 48 48

Talló

SUNC PMU-TALLO-1 7.727 2.800 2.800 14 3.482 0 17 98 0 0 115

SUNC PMU-TALLO-2 21.860 15.590 12.150 66 2.190 0 11 462 0 0 473

SUNC PMU-TALLO-3 4.988 4.988 3.210 17 0 0 0 119 0 0 119 707

Talltendre

SUNC PMU-TAL-1 12.264 8.077 4.038 10 1.228 0 6 70 0 0 76 76

Pla de Codina

SUNC PMU-BEL-1 55.000 42.650 25.590 0 5.500 2.750 578 0 0 5.118 5.696 5.696

398.572 225.761 176.114 789 79.746 21.714 4.742 5.523 109 5.118 15.491 15.491

Desplaçaments generats
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Nova Mobilitat generada per nuclis 

Representació de la mobilitat generada segons sectors de desenvolupament previstos 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Annex 1 del Decret 344/2006 

5.2 Impacte de la mobilitat generada 

5.2.1 Repartiment modal de la mobilitat generada 

De l’anàlisi de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana de l’any 2001 (apartat 4.1 del present estudi), 
s’obté que la distribució modal del municipi, la qual varia en funció de si els desplaçaments son, 
interns, o de connexió. 

Tot i així, en el mateix apartat es presenta el repartiment modal del conjunt on s’inclou el total de 
la mobilitat generada/atreta per l’àmbit que és el valor més significatiu, donat que la mobilitat 
interna inclou també els desplaçaments dels nuclis disseminats. Així doncs, es pren aquest valor 
per a la anàlisi de la distribució modal. 
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Tanmateix, també cal tenir en compte la variació dels desplaçaments si es realitzen en dia feiner 
o en cap de setmana o en dia festiu, on es mostra un elevat percentatge de desplaçaments de 
turistes, que principalment és vincularan als nous usos d’habitatges. 

En aquest sentit, cal destacar que gran part dels desplaçaments atrets pels nous habitatges 
(5.523 desplaçaments/dia), es realitzaran principalment en cap de setmana, festius i períodes 
vacacionals. 

Amb l’objectiu de definir l’escenari més desfavorable possible, inicialment el total de nous 
desplaçaments generats s’aplica tant en dia feiner com en dia festiu. 

Cal tenir en compte que aquests valors són els valors màxims esperables (amb una ocupació del 
100%), doncs les dades de mobilitat atreta i generada mostren en l’actualitat valors inferiors de 
desplaçaments. 

A més, també cal considerar aquests valors com a aproximats, doncs són dades estadístiques 
de l’any 2006, les quals poden haver-se modificat fins a l’actualitat i fins al final de la vigència del 
POUM objecte d’estudi, tal i com s’espera per a la resta de distribució modal de Catalunya.  

Partint d’aquestes dades, la distribució modal dels desplaçaments generats segons els diferents 
usos previstos en el POUM, és la següent : 

Repartiment modal per mitjà de transport de la nova mobilitat generada pel POUM 

 

  Feiners Cap de setmana i festius 

A peu + bici 29%      4.492    26%        4.028    

Transport públic 5%        775    0%             -      

          

Vehicle privat 66%    10.224    74%       11.463    

TOTAL 100%    15.491    100%       15.491    

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Annex 1 del Decret 344/2006 i de l’EMQ 06 de Bellver de la Cerdanya 

 

5.2.2 Avaluació de l’impacte de la mobilitat generada 

Respecte a l’increment de mobilitat generada per a vianants i bicicletes (4.492 desplaçaments 
dia feiner i 4.028 en cap de setmana i/o festiu), es preveu que a nivell de capacitat, aquesta pugi 
ser absorbida per la xarxa actual i prevista, tot i així per garantir el correcte funcionament 
d’aquestes i l’adequació a nivell de seguretat vial i accessibilitat per aquests desplaçaments, es 
considera necessari prendre mesures per a garantir la qualitat d’aquests desplaçaments i 
especialment en el nucli urbà de Bellver que és on es concentren la majoria d’aquests 
desplaçaments i prendre mesures per a incrementar l’ús d’aquests modes i disminuir la quota 
del vehicle privat. 

Pel que fa a l’increment de mobilitat generada en transport públic (775 desplaçaments 
distribuïts al llarg d’un dia feiner), cal destacar l’amplia oferta d’expedicions que es disposa en la 
actualitat, derivades en gran part de les millores realitzades al 2012 amb el Pla de Millora de del 
transport públic intercomarcal de la Cerdanya (exposades a l’apartat 3.3.2), el qual es va realitzar 
posteriorment a l’aprovació del POUPM i per tant l’oferta que es va definir, ja preveia part del 
desenvolupament previst pel POUM (que es deriva del POUPM amb algunes petites variacions) i 
es va incrementar de forma molt representativa l’oferta amb els principals pols d’atracció. 

Per aquest motiu, es considera que la demanda màxima prevista en transport públic per un dia 
feiner tipus podrà ser absorbida de forma adequada per les xarxes actuals, sense provocar-
hi cap impacte negatiu. 
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Respecte a l’absorció dels nous desplaçaments en vehicle privat, cal realitzar una avaluació 
detallada, donat que els desplaçaments derivats del Decret són desplaçaments d’anada i de 
tornada de forma independent i que no preveu l’ocupació dels vehicles, pel que no es poden 
avaluar de forma directe. 

El volum de desplaçaments que es preveu que incrementin un cop aplicades totes les mesures 
contemplades en el POUM és de l’ordre de 15.492 diaris.  

En dia feiner el 66% d’aquests desplaçaments es duran a terme amb vehicle privat, essent un 
total de 10.224 viatges diaris en dia feiner i en dia de cap de setmana i/o festiu seran el 74% 
essent un total de 11.463 viatges diaris realitzats amb aquest mode de transport. 

Sabent que aproximadament el 65% dels habitatges a la comarca de la Cerdanya serà de 
segona residència i per tant, la gran majoria dels seus habitants romandran fora de la comarca 
durant els dies feiners, s’estima que la mobilitat en vehicle privat per a aquests dies de la 
setmana serà de 3.500 desplaçaments. 

Pel que fa als dies festius, en el pitjor dels casos (100% d’ocupació), el nombre de 
desplaçaments es mantindrien en 11.463 viatges diaris realitzats amb vehicle privat. 

Tenint en compte que l’EMQ de l’any 2006 per les comarques de l’Alt Pirineu i Aran dóna les 
següents ràtios d’ocupació del cotxe: 

Ocupació dels vehicles privats segons tipologia de dia a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran (EMQ 2006) 

Dia de la setmana Ocupació del cotxe Vehicles privats/dia 
FEINER 1,20 3.140 
DISSABTE I FESTIU 1,35 8.943 

FONT: Dades de distribució horària setmanal de l’EMQ 2006 

 

S’estimen 3.140 vehicles privats durant els dies feiners i 8.943 vehicles privats durant els dies 
festius. 

Segons la distribució horària de la mobilitat setmanal a l’àmbit (EMQ 2006), la franja horària que 
conté una major concentració de desplaçaments es compren entre les 17 i les 19h, amb un pic 
màxim del 8,5% de la mobilitat diària. 
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Distribució horària de la mobilitat setmanal a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran (EMQ 2006) 

 

Així doncs, es pot estimar que la intensitat en hora punta dels desplaçaments generats, en 
vehicle privat, serà de 267 vehicles durant els dies feiners, i com a molt —suposant un 100% 
d’ocupació— de 760 vehicles durant els dies festius o cap de setmana. 

 
  

 

FONT: Dades de distribució horària setmanal de l’EMQ 2006 



37 

 

Estudi d’avaluació de la mobilitat generada. Document per a aprovació provisional del POUM de Bellver de Cerdanya 

 

6 Diagnosi del sistema de mobilitat 

Bellver es mostra com un municipi turístic, on predominen els habitatges de baixa densitat, 
presenta una traça viària de caràcter antic i una estructura parcel·laria d’on se’n reflexa una 
evolució històrica i arquitectònica.  

Derivat d’aquesta evolució, la trama urbana de Bellver presenta una certa complexitat, donat que 
es combinen els carrers antics i estrets del nucli , amb carrers més recents i de major amplada. 

La vialitat interna del nucli urbà del municipi destaca pels carrers estrets, sovint irregulars i amb 
voreres per a vianants estretes i/o inexistents i amb forces discontinuïtats, a més la majoria dels 
carrers són de doble sentit de circulació, i es amb molt poques restriccions d’aparcament a la via 
pública.  

La convivència entre els diferents modes és complicada i la elevada presencia del vehicles als 
carrers i a les places de Bellver és excessiva i afecta a la seguretat dels vianants i especialment 
a la dels nens. 

En els darrers anys s’han dut a terme algunes actuacions puntuals per millorar la seguretat en la 
mobilitat a peu a l’interior de Bellver (implantació de alguns passos de vianants, modificació de 
sentits per disminuir la velocitat i garantir la seguretat a vianants..), amb la voluntat de potenciar 
la mobilitat a peu i incrementar la seguretat vial. 

Si bé aquestes actuacions han millorat en alguns punts les condicions de mobilitat a peu en 
l’interior del nucli urbà, encara existeixen zones on són necessàries actuacions de millora. 

La situació actual és en part deguda a que aquesta evolució no s’ha dut a terme a partir d’un Pla 
global, i s’observa que fins el moment s’han realitzat petites modificacions independents, sense 
integrar-se les unes amb els altres. Per aquest motiu, es fa necessària la definició d’un Pla global 
de jerarquització i la determinació d’espais específics per a cada mode que prioritzi els 
desplaçaments a peu i en bicicleta per sobre dels desplaçaments en vehicle privat i que 
garanteixi la seguretat viaria per a tots els usuaris. 

En aquest apartat es presenten les principals conclusions obtingudes a partir de la 
caracterització de la mobilitat a Bellver. Per cada un dels modes i/o aspectes vinculats a la 
mobilitat, las conclusions s’estructuren en aspectes positius i a millora. A partir de la concertació 
de aquests aspectes, en la fase posterior es definiran els objectius de l’estudi i s’elaboraran las 
línies estratègiques de treball. 
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Diagnosi de la mobilitat al municipi 

 OFERTA DE MOBILITAT DEMANDA DE MOBILITAT 
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 Situació territorial privilegiada, al centre de 
la Cerdanya 

U
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tic

 

D'acord amb el planejament vigent es 
preveuen grans desenvolupaments 
urbanístics en l'interior del municipi que 
poden generar un increment substancial de 
la mobilitat interna. 

Diversificació progressiva de l'activitat 
econòmica en els darrers anys i manca de 
dependència d'altres sectors claus a la 
economia mallorquina com ara és el 
turisme. 

L'activitat econòmica existent es caracteritza 
pel predomini d'activitats al comercials i de 
restauració, vinculades a un ús veïnal i 
turístics, i amb gran generació de 
desplaçaments des de l'exterior. 

Tendència a la reducció de l'atur des de l'any 
2012. És important incidir en que existeix 
una relació directa entre les taxes d’atur i la 
mobilitat, amb un previsible increment de la 
mobilitat a curt termini si la tendència es 
manté. 

Gran part dels principals equipaments 
municipals se situa al centre urbà, fet que 
garanteix que els desplaçaments es puguin 
realitzar a peu. 

Vi
an

an
ts

 

Gran part de l’activitat econòmica, social i 
cultural  es concentra al  nucli urbà, amb una 
elevada compacitat urbana i unes distancies 
entre els principal punts generadors de 
mobilitat fàcilment assumibles a peu. 

Vi
an

an
ts

 

La concentració de la demanda de 
desplaçaments a peu en el centre del 
municipi, associada als principals elements 
turístics i especialment comercials del 
municipi, ha de servir com a element 
articulador que fomenti una pacificació en 
aquest àmbit. 
  
  

Recents actuacions vinculades a la millora de 
la mobilitat i la Seguretat viària 
Implementació progressiva de trams amb 
prioritat per al vianant. 
Voluntat de potenciar els recorreguts 
culturals que històricament han representat 
la identitat urbana  
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 Amplia oferta de rutes per a realitzar 

excursions. 

Bi
ci

cl
et

es
 Existència d'una demanda de desplaçaments 

amb bicicleta amb caràcter interurbà. 
Bellver forma part d'una xarxa de 
desplaçaments amb bicicleta amb caràcter 
interurbà. 

  

Tp 

Bona oferta de transport públic per 
carretera amb els principals municipis de la 
comarca i de connexió amb la xarxa 
Ferroviària 

Tp   

Ve
hi

cl
e 

pr
iv

at
 Xarxa viària interurbana que genera una 

bona permeabilitat territorial del municipi. 

Ve
hi

cl
e 
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at
   

Implantació darrerament de mesures de 
pacificació del trànsit    

A
pa

rc
am

en
ts

 Voluntat municipal per millorar la gestió de 
l'oferta d'estacionament en calçada 
disponible 

A
pa

rc
am

en
ts

 

  

La compacitat urbana del nucli de Bellver i 
les distàncies curtes poden facilitar la 
implantació d'aparcaments a la perifèria. 
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 OFERTA DE MOBILITAT DEMANDA DE MOBILITAT 
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Reducció de la població en els darrers anys 
(caiguda del 4% en el període 2012-2015) 

U
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tic

 

  
  
  

Tendència cap a la inversió piramidal, amb 
un increment dels grups poblacions amb 
edat més avançada. Reemplaçament 
poblacional no garantit i increment a curt 
termini de demandes associades a 
l'accessibilitat, serveis socials, etc. 
Ràtio de vehicles/habitant molt elevada 
(0,85 per habitant), xifra superior a la mitja 
de la província de Lleida(0,73 veh./hab.) i a 
la de Catalunya(0,63 veh./hab.).  
La tendència registrada en el parc de 
vehicles indica un increment progressiu de 
la ràtio vehicles/habitant. 

Vi
an

an
ts

 

Necessitat d'establir una priorització de les 
actuacions en matèria de millora de la 
mobilitat a peu, sobre la base de la definició 
d'una Xarxa Principal per a Vianants. 

Vi
an

an
ts

 
Absència de dades d'intensitats de vianants 
en els carrers del centre del municipi 

Voreres particularment estretes, sovint molt 
menors a 1,40 metres i en molts casos 
inexistents i/o amb discontinuïtats. 

  

Voreres sovint ocupades per vehicles, que 
s’estacionen molt propers a la línia de 
façana provocant que els vianants hagin de 
desplaçar-se pel centre d’aquesta. 

  

La convivència entre vehicles privats i 
vianants és sovint complicada, especialment 
en aquells carrers on la inexistència de 
voreres o la seva reduïda amplada provoca 
que els vianants hagin de desplaçar-se per la 
calçada. 

  

Manca d’accessibilitat als itineraris, 
conseqüència de la inexistència 
predominant de guals per a vianants, la 
pròpia estretor de les voreres o l’existència 
d’obstacles com ara pals de llum, mobiliari 
urbà, vehicles mal estacionats, etc. 

  

Senyalització horitzontal millorable, amb 
passos de vianants que sovint es troben 
deteriorats i/o bé que són inexistents. 

  

Bi
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Absència de carrils d'ús exclusiu per a 
bicicletes 

Bi
ci

cl
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es
 

  

Problemàtiques derivades de la coexistència 
entre vehicles, vianants i bicicletes.   

Manca d'aparcaments per a bicicletes que 
doni cobertura a la totalitat dels 
equipaments 
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 OFERTA DE MOBILITAT DEMANDA DE MOBILITAT 
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La xarxa de transport públic està poc 
articulada, i tots els serveis pivoten sobre els 
mateixos nuclis Tr

an
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Absència de dades referents a la demanda 
dels serveis interurbans  

Ve
hi

cl
e 
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Manca d'una estructura jerarquitzada del 
viari, amb una tipificació dels eixos segons la 
seva funcionalitat (carrers vertebrals, 
carrers per a vianants, carrers d'ús 
compartit, etc.). 

Ve
hi

cl
e 
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at
 

Absència de dades representatives 
d'intensitats de trànsit a nivell intern del 
municipi 

Coexistència entre vianants i vehicles en 
carrers estrets pot ser un focus generador 
de problemàtiques associades a la seguretat 
viària. 

Absència de dades representatives a nivell 
de velocitats de circulació a l'interior del 
municipi 

Sensació de que els vehicles circulen a 
velocitats elevades en alguns carrers del 
municipi 

  

Senyalització viària insuficient i/o 
deteriorada en alguns punts del municipi.   

Deteriorament del paviment en alguns 
carrers del municipi   

Manca d'un sistema de senyalització 
orientativa adreçat al vehicle privat que 
sigui continu i redireccioni als vehicles 
(especialment als que són de pas, o bé als 
que cerquen estacionament). 

  

 

A
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Sobreocupació de l'espai públic per part de 
l'estacionament en alguns punts del 
municipi. 

A
pa

rc
am
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ts

 

  

Invasió de voreres   
Manca d'aparcaments ordenats vinculats a 
esdeveniments especials   

Manca d'oferta d'estacionament regulada 
amb rotació.   

La cerca d'estacionament pot provocar en el 
centre del municipi trànsit d'agitació.   
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7 Xarxes de mobilitat proposades 

L’article 4 del Decret 344/2006, d’EAMG, determina les directrius per a l’elaboració dels EAMG 
referents a la planificació, establint els criteris de disseny de les xarxes de mobilitat. D’aquesta 
manera tots els nous creixements que comportin la urbanització d’espais viaris, hauran de 
complir amb les amplades mínimes recomanades en aquest article: 

4.1 En l'elaboració dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada s'han de tenir en compte els 
paràmetres següents: 

a) L'amplada mínima dels carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable amb la senyalització 
corresponent a zona 30, d'acord amb el que estableix el Reglament general de circulació, ha de 
ser de 10 metres. 

b) L'amplada mínima dels carrers planificats coma xarxa bàsica en sòl urbanitzable, així com 
dels trams de carretera definits com a trams urbans, ha de ser d'11 metres. 

c) L'amplada mínima dels carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable per on discorri un itinerari 
de la xarxa bàsica de bicicletes han de tenir una amplada addicional de 2 metres sempre i quan 
coincideixi amb la xarxa bàsica de vehicles. En cas contrari, s'atendrà a l'establert als apartats 
anteriors. 

d) Els carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable per on discorri un itinerari per al transport 
públic han de tenir una amplada addicional de 5 metres sempre i quan coincideixi amb la xarxa 
bàsica de vehicles. En cas contrari, s'atendrà al que estableixen els apartats anteriors. 

e) El pendent màxim dels nous carrers en sòl urbanitzable no ha de superar el 8%, i només en 
casos excepcionals, degudament justificats, pot arribar fins al 12%. 

En qualsevol cas, el pendent del 8% no serà acceptable per a llargades superiors a 30 metres. 
Cas que es superi aquesta llargada, es construiran espais de descans amb pendent màxim de 
2% que continguin, com a mínim, un cercle d'1,5 metres de radi. 

La construcció d'escales a la via pública resta condicionada a què hi hagi un itinerari alternatiu 
adaptat a la normativa d'accessibilitat. Quan l'itinerari alternatiu sigui desproporcionat en temps 
i/o recorregut, d'acord amb el que estableix la citada normativa, es construiran ascensors o 
elements elevadors segurs i accessibles. 

f) El pendent màxim dels itineraris per a bicicletes no pot superar, amb caràcter general, el 5%. 
Només en supòsits excepcionals, degudament justificats, aquest pendent pot arribar al 8%. 

g) La previsió de places per a aparcament de bicicletes i de vehicles inclosa en els instruments 
de planejament urbanístic s'ha d'ajustar a les reserves mínimes establertes als annexos 2 i 3 
d'aquest Decret, respectivament. 

4.2 En l'elaboració dels estudis es poden proposar, en base a condicionants geomètrics, pel 
conjunt d'un àmbit i en coherència amb els sectors continguts o amb base a les característiques 
de l'entorn, paràmetres diferents als fixats en l'apartat anterior, sempre que es justifiqui que es 
compleixen els objectius de sostenibilitat de la mobilitat i la normativa d'accessibilitat. 

En el moment del desenvolupament urbanístic d’aquests sectors, ja es detallaran les xarxes de 
mobilitat i els paràmetres de connectivitat interns (si s’escau) i es detallaran les propostes de 
connectivitat externa. 

Per altra banda, l’establiment de les diferents xarxes d’itineraris s’ha de realitzar de manera 
ordenada i assegurant una bona convivència entre els diferents modes. 

A continuació s’exposa com es gestionaran i dimensionaran les diferents xarxes del municipi de 
Bellver de Cerdanya una vegada desenvolupats els creixements previstos en el POUM. 
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7.1 Xarxa per a vianants 

La xarxa d’itineraris principals de vianants, la qual ha de tenir prioritat sobre la resta de mitjans 
de transport, ha d’assegurar la connectivitat entre els principals pols atractors i generadors de 
mobilitat, de forma accessible i segura. 

En els darrers anys s’han dut a terme algunes actuacions per millorar la seguretat en la mobilitat 
a peu a l’interior de nucli com són la implantació de alguns passos de vianants i la pacificació 
d‘alguns dels més cèntrics i/o comercials com  es el cas del darrer tram del Carrer Catalunya, 
amb la voluntat de potenciar la mobilitat a peu i incrementar la seguretat vial. 

Si bé, aquestes actuacions han millorat considerablement l’accessibilitat i les condicions de 
mobilitat a peu en una part de l’interior del casc antic, encara existeixen zones on són 
necessàries actuacions de millora.  

Tot i així, per tal de que aquestes funcionin de forma optima, cal que vagin acompanyades de 
mesures per a restringir l’aparcament i gestionar el transit que pot accedir en aquestes zones (Es 
habitual veure vehicles aparcat indegudament en aquestes zones).  

Cal destacar, que la dependència del vehicle privat junt amb la situació de l’oferta comercial que 
atrau a tots els residents i turistes de les proximitats a causat un fort impacte sobre la xarxa, 
empitjorant les condicions d’aquesta, donat que en molts casos els vehicles ocupen els espais 
per a vianants i donats els desenvolupaments previstos pel POUM es preveu que aquesta 
situació s’incrementi encara més i especialment en les dos puntes turístiques de l’hivern i l’estiu 
que es on es preveu el major increment de la mobilitat.  

Actualment, no existeix una jerarquització, ni una xarxa principal d’eixos de vianants definida i es 
fa necessari un pla integral que jerarquitzi i prioritzi els usos en cada una de les zones dels 3 
nuclis principals i especialment al centre de Bellver. 

En aquest sentit, donada la forta pressió que es generarà en el nucli urbà i en la zona comercial 
de Bellver, la qual atraurà la majoria de l’increment dels desplaçaments interns es preveu que si 
no es prenen mesures no es podrà absorbir de forma adequada la mobilitat dels vianants i que 
es seguirà incrementant la quota dels desplaçaments interns en vehicle privat i la dependència 
d’aquest per desplaçar-se dins del propi nucli. 
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Principals zones d’atracció al nucli de Bellver 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

En aquest context, es fa necessari, prendre mesures per a reduir la quota de desplaçaments 
interns amb vehicle privat, i especialment ara que amb el POUM es preveu que Riu de Santa 
Maria i Bellver seran un continuo Urbà tot i mantenir el separador previst entre tots dos nuclis 
d’acord amb el planejament territorial vigent. 

En aquest sentit, es recomana que es realitzi un pla integral de mobilitat al casc antic i a la 
zona comercial, i que es prenguin mesures per pacificar tot aquest àmbit, per garantir que 
els desplaçaments interns que es realitzin a peu, i implantar nous aparcaments dissuasius 
a les afores d’aquest per garantir que els d vehicles que venen dels nuclis disseminats no 
accedeixin a aquestes zones en vehicle privat i es desplacin també en aquest mode per 
dins d’aquest. 

En aquest sentit, també es recomana gestionar les operacions de càrrega i descàrrega en 
aquest àmbit, donat que es preveu un elevat volum de vianants en aquestes zones i l’accés de 
mercaderies en les hores comercials, comportarà problemes de convivència i inseguretat pel 
vianant. Pel que es recomana, junt amb la pacificació d’aquestes àmbits, crear zones de C/D 
fora d’aquest i que els transportistes desplacin les mercaderies amb carretes, o definir un 
horari específic en el que es podrà accedir a realitzar les operacions fora de l’horari 
comercial, es poden aplicar ambdós mesures de forma conjunta. 

Pel que fa als vials de nova urbanització, caldrà donar compliment a les especificacions del 
Decret 344/2006 i a la normativa estatal “Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer”. Els principals 
aspectes que cal tenir en compte per a la seva urbanització són: 

 Voreres amb amplada mínima 1,8 metres lliure d’obstacles  

 Passos de vianants accessibles i per tant amb guals  
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7.2 Xarxa per a bicicletes 

En l’actualitat no existeix cap itinerari específic per a bicicletes a cap dels nuclis del municipi, ni 
de connexió entre ells, ni tampoc cap tipus de senyalització vinculada a aquestes. 

Tot i així, cal ressenyar una extensa oferta de rutes i camins rurals on és habitual l’ús lúdic de la 
bicicleta, especialment la de muntanya. 

Es proposa que es fomenti l’ús d’aquests a traves de la promoció des del municipi i des 
dels allotjaments turístics, i que s’implanti  nova senyalització vinculada a l’ús per a 
realitzar excursions en aquests modes. 

En aquest sentit, donat que moltes de les vies secundaries que transcorren pel municipi i que 
connecten amb els nuclis disseminats solen ser freqüentades per ciclistes, es proposa que en 
aquelles en les que es disposa de més demanda s’implantin senyals de precaució ciclistes per a 
incrementar la seguretat d’aquests. 

Exemple senyal precaució ciclistes 

 

Es recomana promoure amb el Consell Comarcal i els diferents agents implicats l’estudi per a la 
implantació d’un carril bici que connecti tota la Cerdanya de forma paral·lela al Riu Segre i 
la N-260. 

Es recomana que aquest disposi d’elements de seguretat viaria com es la segregació física de la 
xarxa de vehicles i que disposi d’il·luminació (a poder ser amb recarrega solar) per garantir la 
seguretat en els desplaçaments. 

Exemple camí bici i vianants interurbà Calvià en diferents trams (32 km, uneix els principals nuclis) 

  

  

Font: Ajuntament de Calvià 
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7.3 Xarxa de transport públic 

Pel que fa a l’increment de mobilitat generada en transport públic (954 desplaçaments 
distribuïts al llarg d’un dia feiner), cal destacar l’amplia oferta d’expedicions que es disposa en la 
actualitat (22 amb Puigcerdà i 12 amb la Seu, que són els principals atractors comarcals però 
aquestes també permeten la connexió amb els municipis de la Cerdanya que es situen en l’eix 
de la N-260 i de la LP-4033). 

Aquesta oferta deriva en gran part de les millores realitzades al 2012 amb el Pla de Millora de del 
transport públic intercomarcal de la Cerdanya (exposades a l’apartat 3.3.2), el qual es va realitzar 
posteriorment a l’aprovació del POUPM i que recollia part de les propostes realitzades en aquest 
i per tant l’oferta que es va definir i de la qual es disposa en l’actualitat, ja preveia absorbir 
l’increment de demanda derivat del desenvolupament del POUM de Bellver (que es deriva del 
POUPM amb algunes petites variacions)  

En aquest sentit, es considera que la demanda màxima prevista en transport públic per un dia 
feiner tipus podrà ser absorbida de forma adequada per les xarxes actuals, sense provocar-
hi cap impacte negatiu. 

No s’estableixen actuacions que puguin realitzar modificacions sobre la xarxa actual de transport 
públic, en tant que aquesta es consideri suficient per absorbir la demanda actual i generada. 

Tanmateix, cal ressenyar que es recomana millora la seguretat i la accessibilitat en la 
parada interurbana de Baltarga la qual presenta unes condicions molt millorables. 
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7.4 Xarxa viària 

Malgrat el creixement previst a Bellver de Cerdanya i la mobilitat generada pels seus 
desenvolupament i activitats, no es preveuen grans modificacions de la xarxa viària del municipi. 

El Pla Director Urbanístic de la Cerdanya preveu diverses variants de la N-260 al pas pels nuclis 
d’All, Ger, Saga i Bolvir, poblacions situades a l’est de Bellver. També es disposarà la millora 
d’alguns trams que presenten dificultat de la N- 260, com la travessia de Martinet. No es 
preveuen modificacions importants de la xarxa viària primària a l’entorn immediat de Bellver de 
Cerdanya. 

El creixement del municipi es durà a terme a dues escales: 

• A petita escala: zones colindants al nucli urbà de Bellver de Cerdanya. 

• A gran escala: nuclis aïllats d’urbanitzacions que pertanyen al municipi. 

El nucli urbà de Bellver de Talló i de Riu de Santa Maria acollirà gran part dels 
desenvolupaments i les activitats previstes pel POUM. Aquests es concentren al sud-est, entre 
l’Av. de Cerdanya (LP-4033), el Camí de Talló i la Ronda del Pla de Talló. 

A gran escala, es distingeixen zones de creixement especialment residencial a Beders, Cortàs 
Baltarga, Éller, Nas, Nèfol, Olià, Ordèn, Pedra, Pi i Santa Magdalena. 

La jerarquització de la xarxa viària de primer i segon ordre no es veu modificada pel creixement 
del municipi. Es evident però, que amb l’augment de la mobilitat generada per les activitats i els 
usos del sòl les vies principals d’accés amb els nuclis disseminats on es preveu creixement 
hauran de suportar una càrrega de trànsit major que l’actual, tanmateix, donat el tràfic actual i les 
previsions de creixement en cada àmbit no es preveuen problemes de capacitat, donat que 
aquestes són utilitzades principalment per a donar accés a aquests àmbits. 

Pel que fa al nucli de Bellver, donat el creixement previst aquest crearà un continuo urbà amb 
Riu de Santa Maria i gairebé amb Talló. 
 

En base a aquesta previsió la única modificació que es proposa sobre la jerarquització de la 
xarxa viària actual és la incorporació de la Ronda del Pla de Talló a la xarxa viària local de primer 
ordre. D’aquesta manera el nou creixement previst sobre el Pla de Tomet romandrà ben 
comunicat pel bucle que formen el Camí de Talló, l’Av. de la Cerdanya, el Camí Ral de Sant 
Jaume i la Ronda del Pla de Talló. 
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Proposta Jerarquia viaria  

 

Font: Elaboració pròpia  
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7.5 Xarxa aparcaments 

Pel que fa a les places d’aparcament a reservar fora calçada, el Decret obliga a reservar places 
fora de la via pública destinades a aparcament de bicicletes per a tots els usos, i per a turismes i 
motocicletes només en cas dels usos residencials. 

7.5.1 Aparcament de bicicletes 
344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, 
s’estableixen les següents reserves mínimes d’aparcament per a bicicletes situats fora de la via 
pública, en funció de les activitats i usos del sòl 

Ús Ràtio 
Ús d’habitatge  2 places/habitatge   
Ús comercial  1 plaça/100 m2 de sostre o fracció  
Ús d’oficines  1 plaça/100 m2 de sostre o fracció  
Ús industrial  1 plaça/100 m2 de sostre o fracció  
Equipaments docents  5 places/100 m2 de sostre o fracció  
Equipaments esporitus, culturals i recreatius  5 places/100 places d’aforament de l’equipament  
Altres equipaments públics  1 plaça/100 m2 de sostre o fracció  
Zones verdes  1 plaça/100 m2 de sòl  
Franja costanera  1 plaça/10 ml de platja  
Estacions de ferrocarril  1 plaça/30 places ofertades de circulació  
Estacions d’autobusos interurbans  0,5 places/30 places ofertades de circulació  

Font: Elaboració pròpia 

L’aplicació d’aquestes proporcions permet obtenir una aproximació de les places d’aparcament 
per a bicicletes que seran necessari reservar d’acord els nous desenvolupaments que tot i el seu 
caràcter orientatiu permetran identificar la situació en el futur 

Cal destacar que donat que en aquesta fase encara no estan definits la tipologia dels 
equipaments, s’ha utilitzat pel dimensionament de les places vinculades a aquest ús la ràtio 
d’altres equipaments públics: 

Usos Superfície Sostre Habitatges 

Viatges 
generats 
habitatge 
(Decret) 

Viatges 
generats 

m2(Decret) 

Increment 
viatges 
POUM 

Aparcaments 
bicicleta 

  (m2) (m2st) (uts) (núm) (núm) (núm) (núm) 

Habitatge/Residencial 235.228 190.628 789 5.523 0 5.523 1.578 

Industrial 3.622 2.173 0 0 109 109 22 

Terciari 42.650 25.590 0 0 5.118 5.118 256 

Equipaments 21.714 21.714 0 0 4.343 4.343 217 

Espais lliures 79.746 0 0 0 399 399 797 

TOTAL 382.960 240.105 789 5.523 9.968 15.491 2.870 
 

Font: Elaboració pròpia 

Així doncs, d’acord amb l’aplicació del Decret en l’escenari més conservador cal preveure un 
total de 2.870 places d’estacionament per a bicicletes. 

Tot i així, donada la demanda actual en bicicleta (únicament l’1% dels desplaçaments totals 
segons dades EMQ 06 es realitzaran en bicicleta) pel que aquesta previsió es considera que es 
troba sobredimensionada. 
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En aquest sentit, es proposa en una primera fase implantar un 20%, d’aquestes places pel que 
es disposaria de 574 places i incrementar posteriorment l’oferta en fases posteriors en 
base a la demanda . 

7.5.2 Aparcament per a vehicles motoritzats 

A l’annex 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada, s’estableixen les següents reserves mínimes d’aparcament per a vehicles 
situats fora de la via pública: 

ús Turismes  (places mín. 4,75 x 2,4)  Motocicletes  (places mín. 2,20 x 1,00)  
Ús d’habitatge  1 plaça/habitatge  0,5 plaça/habitatge  
Estacions de ferrocarril i d’autobusos 
interurbanes  

5 places/30 places ofertes de circulació.  5 places/30 places ofertes de circulació.  

Font: Elaboració pròpia 

L’aplicació d’aquestes proporcions permet obtenir una aproximació de les places d’aparcament 
per a turismes i motocicletes que seran necessari reservar d’acord els nous desenvolupaments 
que tot i el seu caràcter orientatiu permetran identificar la situació en el futur. 

Aplicant els ratis de places que marca el Decret 344/2006, s’obté que, en el total de creixements 
i sectors previstos en el POUM, cal preveure un total de 789 places d’estacionament per a 
turismes i 395 places d’estacionament per a motocicletes.  

Cal destacar que aquest es un ràtio màxim, i que d’acord amb les polítiques de mobilitat 
actuals, el fet de sobredimensionar l’aparcament provoca un increment en els 
desplaçament en aquest mode, pel que es considera necessari, que en fases posteriors de 
desenvolupament, s’avaluï de forma més detallada la demanda i les necessitats 
d’aparcament, amb l’objectiu de realitzar una dotació adequada i no sobredimensionar aquesta 
oferta. 

Segons el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada, totes les places d’estacionament per a turismes han de garantir una 
superfície mínima de 11,4 m2, amb una llargada mínima de 4,75 m i una amplada mínima de 2,4 
m, i per a motocicletes de 2,2 m2, amb una llargada mínima de 2,2 m i una amplada mínima de 1 
m 

Per tal de definir la oferta d’aparcament, a més de les determinacions del Decret 344/2066, 
també cal tenir en compte Real Decreto 1053/2014 “Instalaciones con fines especiales. 
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos” que estableix la necessitat d’incorporar 
punts de recàrrega elèctrica al 2,5% de les places. 

D’acord amb el Reial Decret 1053/2014 article 6, punts 2 i 3, les reserves de places amb punt 
de recàrrega elèctrica es defineixen en funció de les noves places d’aparcament que es 
desenvolupin en l’àmbit. 

Real Decreto 1053/2014 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos” 

1. En edificios o estacionamientos de nueva construcción deberán incluirse la instalación eléctrica específica 
para la recarga de los vehículos eléctricos, con las siguientes dotaciones mínimas: 
a) En aparcamientos o estacionamientos colectivos en edificios de régimen de propiedad horizontal, se 

deberá  ejecutar una conducción principal por zonas comunitarias. 
b) En aparcamientos o estacionamientos de flotas privadas, cooperativas i de empresa, o los de oficinas, 

para su propio personal o asociados, o depósitos municipales de vehículos, las instalaciones necesarias 
para suministrar a una estación de recarga por cada 40 plazas. 

c) En aparcamientos o estacionamientos públicos permanentes, las instalaciones necesarias para 
suministrar a una estación de recarga por cada 40 plazas. 

2. En la vía pública, deberán efectuarse instalaciones necesarias para dar suministro a las estaciones de 
recarga ubicadas en las plazas destinadas a vehículos eléctricos que estén previstas en los Planes de 
Movilidad Sostenible supramunicipales o municipales. 
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S’ha aplicat la ràtio que indica el Reial Decret, i es preveu que en cas de que es desenvolupin 
1.184 noves places d’aparcament caldrà fer una instal·lació de 20 punts de recàrrega per a 
turismes i 10 per a motocicletes, que correspondrà al 2,5 % de les places d’aparcament per a 
turisme. 

En aquesta línia també cal tenir en compte la reserva de places per a persones amb mobilitat 
reduïda. Segons el document DB-SUA: Seguridad de Utilización y Accesibilidad estableix que en 
ús residencial, s’haurà de fer una reserva d’una plaça PMR per cada allotjament accessible. 

Donat que en l’actualitat no es disposa del volum de d’habitatges accessibles s’indica la 
necessitat de donar compliment a aquest requeriment en fases posteriors del planejament. 

7.6 Càrrega i descàrrega 

En el moment del desenvolupament urbanístic dels sectors objecte d’estudi, caldrà preveure i 
definir el nombre total de places d’estacionament per a les operacions de càrrega i descàrrega 
dels locals comercials i oficines que s’hi defineixin. 

Així doncs, segons l’establert a l’article 6 del Decret 344/2006, d’EAMG caldrà donar compliment 
als requeriments establerts pel Decret: 

6.1. En l'elaboració dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada s'ha de tenir en compte, a fi 
de reduir el nombre d'operacions de càrrega i descàrrega, que els locals comercials han de 
destinar per a magatzem un mínim d'un 10% del sostre, a l'interior de l'edifici o a terrenys 
edificables del mateix solar, llevat que es tracti d'activitats comercials que per les seves 
característiques especials, justifiquin adequadament la manca de necessitat de magatzem per 
als seus productes.  
 
6.2. En el cas d'estudis d'avaluació de la mobilitat generada referents a projectes de grans o 
mitjans establiments comercials d'establiments comercials s'ha de tenir en compte que:  
a) Han de disposar d'un moll o d'un espai mínim de 3 x 8 metres de càrrega integrat a la 
instal·lació o situat a terrenys edificables del mateix solar, en cas de superfície de venda superior 
a 1.300 m2.  
b) A partir d'aquesta superfície, pels següents 5.000 m2 de superfície de venda, han de disposar 
d'un altre moll addicional de les mateixes característiques i un altre més per cada un dels 
següents 10.000 m2.  
 
6.3. En el cas d'estudis d'avaluació de la mobilitat generada referents a plans urbanístics s'ha de 
tenir en compte que, per aconseguir una distribució àgil i ordenada de les mercaderies a l'interior 
dels nuclis urbans, aquests contemplin les següents reserves de places de 3 x 8 metres a la 
xarxa viària per a càrrega i descàrrega de mercaderies:  
a) Ús comercial: 1 plaça per cada 1.000 m2 de superfície de venda o 1 plaça per cada 8 
establiments.  

b) Ús d'oficines: 1 plaça per cada 2.000 m2 de sostre. 

D’acord amb la proposta de vianants es recomana gestionar les operacions de càrrega i 
descàrrega en la zona comercial i en el casc antic, donat que es preveu un elevat volum de 
vianants en aquestes zones i l’accés de mercaderies en les hores comercials, comportarà 
problemes de convivència i inseguretat pel vianant. Pel que es recomana, junt amb la pacificació 
d’aquestes àmbits, crear zones de C/D fora d’aquest i que els transportistes desplacin les 
mercaderies amb carretes, o definir un horari específic en el que es podrà accedir a realitzar 
les operacions fora de l’horari comercial, es poden aplicar ambdós mesures de forma 
conjunta. 
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8 Síntesi i conclusions 

El present estudi té com a objecte validar la proposta de desenvolupament del POUM de Bellver 
de la Cerdanya avaluant l’increment de la mobilitat que generarà el desenvolupament d’aquest 
Pla que a traves de diversos planejaments derivats i Plans de millora qualifica el sòl urbà no 
consolidat i preveu l’increment potencial d’habitatges i de sostres destinats a equipaments i a 
usos industrials, així com la reserva d’espais lliures i espais per a vialitat. Tot seguit s’indiquen de 
forma resumida les consideracions prèvies més importants que emmarquen al present estudi. 

 

NOVA MOBILITAT GENERADA 

L’objectiu de l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada és avaluar l’impacte que generaran el 
sectors que es troben en l’actualitat sense desenvolupar, tant siguin definits pel planejament 
vigent i adoptats pel present POUM com aquells nous que es deriven del mateix. 

A partir del planejament previst, Bellver de la Cerdanya pot incrementar la mobilitat que 
genera/atrau degut a les superfícies potencials que es classifiquen i que es troben pendents de 
desenvolupar, i que d’acord amb la memòria, suposaran: 

 

 190.628 m2 de sostre residencial que podrien arribar a suposar 789 habitatges  

 2.173 m2  de nou sostre amb ús industrial 

 25.590 m2 de nou sostre amb ús terciari 

 21.714 m2 destinats a equipaments 

 79.746 m2 destinats a espais lliures de les quals es preveu que aproximadament un 10% 
es dediquin a parcs, que generaran mobilitat vinculada a les zones verdes  

Aquest estudi s’ha redactat tenint en compte allò que determina el Decret 344/2006, de 19 de 
setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada  

Les dades estimades indiquen que la mobilitat generada pels nous sectors en el cas més 
extrem (amb un desenvolupament total i una ocupació del 100%) generarà un increment 
15.491 desplaçaments dia. 

 

XARXA VIÀRIA 

Malgrat el creixement previst a Bellver de Cerdanya i la mobilitat generada pels seus 
desenvolupament i activitats, no es preveuen grans modificacions de la xarxa viària del municipi. 

El Pla Director Urbanístic de la Cerdanya preveu diverses variants de la N-260 al pas pels nuclis 
d’All, Ger, Saga i Bolvir, poblacions situades a l’est de Bellver. També es disposarà la millora 
d’alguns trams que presenten dificultat de la N- 260, com la travessia de Martinet. No es 
preveuen modificacions importants de la xarxa viària primària a l’entorn immediat de Bellver de 
Cerdanya. 

La jerarquització de la xarxa viària de primer i segon ordre no es veu modificada pel creixement 
del municipi. Es evident però, que amb l’augment de la mobilitat generada per les activitats i els 
usos del sòl les vies principals d’accés amb els nuclis disseminats on es preveu creixement 
hauran de suportar una càrrega de trànsit major que l’actual, tanmateix, donat el tràfic actual i les 
previsions de creixement en cada àmbit no es preveuen problemes de capacitat, donat que 
aquestes són utilitzades principalment per a donar accés a aquests àmbits. 
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Pel que fa al nucli de Bellver, donat el creixement previst aquest crearà un continuo urbà –
mantenint el separador urbà previst pel planejament territorial vigent-  amb Riu de Santa 
Maria i gairebé amb Talló, la única modificació que es proposa sobre la jerarquització de 
la xarxa viària actual és la incorporació de la Ronda del Pla de Talió a la xarxa viària local 
de primer ordre. 

D’aquesta manera el nou creixement previst sobre el Pla de Tomet romandrà ben comunicat pel 
bucle que formen el Camí de Talló, l’Av. de la Cerdanya, el Camí Ral de Sant Jaume i la Ronda 
del Pla de Talló. 

 

XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC 

El municipi disposa en l’actualitat de un servei de transport a la demanda municipal, que 
connecta els diferents nuclis del municipi i 4 ínies de serveis interurbans  

En relació amb l’exterior, el servei actual ofereix una bona connectivitat amb Puigcerdà on es 
situa l’estació de Ferrocarrils, ja que en dies feiners hi ha una expedició gairebé cada hora amb 
transport públic per carretera i cada dos hores aproximadament es pot connectar amb l’estació 
d’Alp. Tanmateix la possibilitat de desplaçar-se entre els nuclis del municipis de l’entorn immediat 
amb transport públic és reduïda, excepte aquells que també es situen en l’eix Pirinenc. 

La estació ferroviària més propera són les de Alp i la de Puigcerdà a uns 15 i 18 km i a la qual es 
pot connectar de forma directe a traves de la línia interurbana. 

Aquesta oferta deriva en gran part de les millores realitzades al 2012 amb el Pla de Millora de del 
transport públic intercomarcal de la Cerdanya (exposades a l’apartat 3.3.2), el qual es va realitzar 
posteriorment a l’aprovació del POUPM i que recollia part de les propostes realitzades en aquest 
i per tant l’oferta que es va definir i de la qual es disposa en l’actualitat, ja preveia absorbir 
l’increment de demanda derivat del desenvolupament del POUM de Bellver (que es deriva del 
POUPM amb algunes petites variacions)  

En aquest sentit, es considera que la demanda màxima prevista en transport públic per un dia 
feiner tipus podrà ser absorbida de forma adequada per les xarxes actuals, sense provocar-hi 
cap impacte negatiu. 

No s’estableixen actuacions que puguin realitzar modificacions sobre la xarxa actual de 
transport públic, en tant que aquesta es consideri suficient per absorbir la demanda actual 
i generada. 

Tanmateix, cal ressenyar que es recomana millora la seguretat i la accessibilitat en la 
parada interurbana de Baltarga la qual presenta unes condicions molt millorables. 
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XARXA D’ITINERARIS PER A VIANANTS I BICICLETES 

Actualment, no existeix una jerarquització, ni una xarxa principal d’eixos de vianants definida i es 
fa necessari un pla integral que jerarquitzi i prioritzi els usos en cada una de les zones dels 3 
nuclis principals i especialment al centre de Bellver. 

En els darrers anys s’han dut a terme algunes actuacions per millorar la seguretat en la mobilitat 
a peu a l’interior de nucli com són la implantació de alguns passos de vianants i la pacificació 
d‘alguns dels més cèntrics i/o comercials com  es el cas del darrer tram del Carrer Catalunya, 
amb la voluntat de potenciar la mobilitat a peu i incrementar la seguretat vial. 

Si bé, aquestes actuacions han millorat considerablement l’accessibilitat i les condicions de 
mobilitat a peu en una part de l’interior del casc antic, encara existeixen zones on són 
necessàries actuacions de millora.  

Tot i així, per tal de que aquestes funcionin de forma optima, cal que vagin acompanyades de 
mesures per a restringir l’aparcament i gestionar el transit que pot accedir en aquestes zones (Es 
habitual veure vehicles aparcat indegudament en aquestes zones).  

Cal destacar, que la dependència del vehicle privat junt amb la situació de l’oferta comercial que 
atrau a tots els residents i turistes de les proximitats a causat un fort impacte sobre la xarxa, 
empitjorant les condicions d’aquesta.  

En aquest sentit, donada la forta pressió que es generarà en el nucli urbà i en la zona comercial 
de Bellver, la qual atraurà la majoria de l’increment dels desplaçaments interns es preveu que si 
no es prenen mesures no es podrà absorbir de forma adequada la mobilitat dels vianants i que 
es seguirà incrementant la quota dels desplaçaments interns en vehicle privat i la dependència 
d’aquest per desplaçar-se dins del propi nucli. 

L’Estudi es recomana que es realitzi un pla integral de mobilitat al casc antic i a la zona 
comercial, i que es prenguin mesures per pacificar tot aquest àmbit, per garantir que els 
desplaçaments interns que es realitzin a peu, i implantar nous aparcaments dissuasius a 
les afores d’aquest per garantir que els d vehicles que venen dels nuclis disseminats no 
accedeixin a aquestes zones en vehicle privat i es desplacin també en aquest mode per 
dins d’aquest. 

En aquest sentit, també es recomana gestionar les operacions de càrrega i descàrrega en 
aquest àmbit, donat que es preveu un elevat volum de vianants en aquestes zones i l’accés de 
mercaderies en les hores comercials, comportarà problemes de convivència i inseguretat pel 
vianant. Pel que es recomana, junt amb la pacificació d’aquestes àmbits, crear zones de C/D 
fora d’aquest i que els transportistes desplacin les mercaderies amb carretes, o definir un 
horari específic en el que es podrà accedir a realitzar les operacions fora de l’horari 
comercial, es poden aplicar ambdós mesures de forma conjunta. 

Pel que fa als vials de nova urbanització, caldrà donar compliment a la normativa estatal “Ordre 
VIV/561/2010, d’1 de febrer”.  

Pel que fa a la xarxa de bicicletes es proposa el foment d’aquest mode a traves de la promoció 
de les rutes i camins rurals, i es recomana promoure amb el Consell Comarcal i els diferents 
agents implicats l’estudi per a la implantació d’un carril bici que connecti tota la Cerdanya de 
forma paral•lela al Riu Segre i la N-260. 

A més, amb els futurs desenvolupaments es preveu la implantació de nous aparcaments per a 
bicicleta. 

 

 

 


