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c) Adquisicions destinades a incrementar el
patrimoni públic de sòl sempre que formin part
d’una actuació per a intervencions paisatgísti-
ques en sòl no urbanitzable del sistema costa-
ner.

d) La reconstrucció de terrasses, marges i
altres elements construïts.

e) La millora de la coberta vegetal.
f) L’enderroc d’instal·lacions o edificacions

obsoletes o il·legals.
g) L’adaptació paisatgística d’accessos,

instal·lacions o edificacions.

Article 28
Quantia de la subvenció

L’import màxim de la subvenció i el límit
quantitatiu es fixarà en la convocatòria anual,
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.

Article 29
Compatibilitat dels ajuts

29.1 La percepció de les subvencions con-
cedides és compatible amb la percepció de les
subvencions procedents d’altres fonts, públiques
o privades, sempre que no se superi el cost to-
tal del projecte.

29.2 En aquest supòsit es reduirà la quan-
tia de la subvenció per tal de no superar el cost
esmentat.

Article 30
Convocatòria

En funció de les disponibilitats pressupostà-
ries i per resolució del conseller o consellera de
Política Territorial i Obres Públiques, anualment
es publicaran al DOGC les convocatòries amb
les bases per les quals s’han de regir i que han
d’indicar, com a mínim, el model de sol·licitud,
el termini de presentació, els criteris d’avalua-
ció dels projectes, l’aplicació pressupostària a la
qual s’ha d’imputar, la quantia màxima destina-
da, el termini d’execució de les actuacions, la
forma de pagament i justificació i les obligaci-
ons de les persones beneficiàries.

Article 31
31.1 Documentació dels projectes suscep-

tibles de rebre finançament
El projecte s’ha d’adreçar a la Direcció Ge-

neral d’Arquitectura i Paisatge, per triplicat i,
com a mínim, ha de contenir:

Memòria explicativa de les actuacions objecte
de la subvenció.

Pressupost total de les actuacions detallat per
unitats d’obra i, en el cas d’adquisició de ter-
renys, les referències cadastrals.

Informació gràfica i, si escau, projecte tècnic.
El finançament previst.
El calendari de desplegament de les actuaci-

ons.
31.2 Els ens locals poden sol·licitar l’assis-

tència tècnica de l’Administració de la Genera-
litat per a l’elaboració dels projectes a presen-
tar.

Article 32
Tramitació

El Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, a través de la Direcció General d’Ar-
quitectura i Paisatge, és l’encarregat d’instruir
i impulsar el procediment de concessió d’ajuts.
També correspon a aquesta Direcció General,
a través de la Subdirecció de Paisatge i Acció
Territorial la gestió i el seguiment dels ajuts.

Article 33
Procediment de concessió

33.1 El procediment per a l’atorgament del
finançament es tramitarà en règim de concur-
rència competitiva.

33.2 Correspon a la comissió, la creació i la
composició de la qual s’ha de fixar en les con-
vocatòries anuals, l’anàlisi de les sol·licituds, de
la documentació i dels projectes presentats i
formular la proposta de resolució corresponent,
la qual ha d’indicar quins projectes poden ser
finançats pel fons i la quantia que cada cas en
proposa.

33.3 La proposta de resolució serà elevada
per la comissió al conseller o consellera de Po-
lítica Territorial i Obres Públiques a qui corres-
pon la resolució sobre l’atorgament o denega-
ció del finançament.

Els terminis per adoptar la proposta i la re-
solució es fixaran en la convocatòria.

El conseller o consellera de Política Territorial
i Obres Públiques pot revisar el finançament
atorgat i modificar la resolució de concessió en
el cas d’alteració de les condicions o de l’obten-
ció concurrent d’altres ajuts, d’acord amb el que
s’assenyala a l’article 35.

Article 34
Execució de les actuacions finançades

34.1 Correspon als ens o a les persones sol·-
licitants dels ajuts la realització de les actuaci-
ons.

34.2 És obligació de les persones benefici-
àries de les subvencions executar les actuacions
amb estricte compliment del que prevegi la le-
gislació urbanística, ambiental i la resta que en
cada cas resulti d’aplicació.

Article 35
Revocació

El Departament de Política Territorial i
Obres Públiques, d’acord amb el procediment
establert a l’article 100 del Decret legislatiu 3/
2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, pot revocar els ajuts quan s’incor-
ri en alguna de les causes que preveuen l’article
99 del text refós esmentat, i l’article 37 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subven-
cions.

Article 36
Règim jurídic

El fons regulat en aquest decret es regeix, a
més de l’establert en aquest capítol, pels precep-
tes del títol IX del Decret legislatiu 3/2002, de
24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya
i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

—1 Creació o ampliació de línies d’actuació
Es faculta al conseller o consellera de Política

Territorial i Obres Públiques per a crear, en el
marc que es defineix a l’article 8 de la Llei 8/2005,
de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del
paisatge, noves línies d’actuacions específiques
per ser finançades amb càrrec al Fons, així com
per ampliar mitjançant les convocatòries anu-
als les línies a que es refereixen els articles 26 i
27 d’aquest decret.

—2 L’Administració vetllarà per tal que les
bases cartogràfiques i la informació georeferen-
ciada necessària per a l’elaboració dels instru-
ments previstos en aquest decret sigui accessi-
ble en els termes que estableix la Llei 16/2005,
de 27 de desembre, de la informació geogràfi-
ca i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

—3 Consorci Observatori del Paisatge
3.1 El Consorci Observatori del Paisatge es

regeix pels Estatuts aprovats per acord del
Govern de la Generalitat de 30 de novembre de
2004.

3.2 L’Observatori del Paisatge, si s’escau, ha
d’adaptar els seus Estatuts a l’establert en aquest
decret en un termini de sis mesos des de l’entra-
da en vigor.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Incorporació de les directrius de paisatge en els
plans aprovats

Les directrius del paisatge que s’hagin d’in-
corporar al planejament territorial aprovat de-
finitivament s’han de tramitar i aprovar seguint
el mateix procediment establert a l’article 17 del
Decret 142/2005, de 12 de juliol, d’aprovació del
reglament pel qual es regula el procediment
d’elaboració, tramitació i aprovació dels plans
territorials parcials.

Barcelona, 19 de setembre de 2006

PASQUAL MARAGALL I MIRA

President de la Generalitat de Catalunya

JOAQUIM NADAL I FARRERAS

Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques

(06.255.087)

DECRET
344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels
estudis d’avaluació de la mobilitat generada.

Exposició de motius

La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat,
significa un canvi de tendència en el model de
mobilitat. Durant les últimes dècades el model
de mobilitat s’ha basat en els vehicles automòbils
com a mitjà principal. La Llei 9/2003, de 13 de
juny, de la mobilitat, promou els valors de segu-
retat, sostenibilitat i integració social en el nou
model de mobilitat. A més, aporta la conveni-
ència de lligar desenvolupament urbanístic i
previsions de mobilitat des de les fases inicials
del planejament urbanístic. Aquesta Llei aporta
un conjunt d’eines de seguiment i anàlisi, com
ara els estudis d’avaluació de la mobilitat gene-
rada, entre altres, que necessiten d’una concreció
addicional per tal d’esdevenir completament
operatius.

En concret, l’article 18 de la Llei 9/2003, de
13 de juny, de la mobilitat, determina que, com
a mínim, els plans territorials d’equipaments o
serveis, els plans directors, els plans d’ordena-
ció municipal i els projectes de noves instal·-
lacions que es determinin per reglament, hau-
ran d’incloure un estudi d’avaluació de la
mobilitat generada. Així mateix, la disposició
transitòria segona de la mateixa Llei determi-
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na que mentre no estiguin desplegats els plans
de mobilitat urbana, els projectes urbanístics que
comportin una inversió superior a 25 M euros
no es podran aprovar si no inclouen un estudi
d’avaluació de la mobilitat generada.

Per desenvolupar adequadament aquesta
previsió legal, aquest Decret determina quin és
el contingut que han de tenir els diferents tipus
d’estudis d’avaluació de la mobilitat generada
i en concreta la tramitació.

Aquesta regulació s’emmarca en un context
social molt determinant: després d’un llarg pe-
ríode en el qual el disseny i la gestió del viari han
tingut com a prioritat màxima el trànsit de ve-
hicles automòbils, s’observa un inici de canvi de
tendència de manera que les persones vianants
i el transport col·lectiu comencen a estar pre-
sents. Aquest canvi en les prioritats juntament
amb la consolidació de la bicicleta com a eina
de mobilitat quotidiana han donat lloc a concep-
tes i situacions nous que fins ara no tenen reflex
en la normativa i que requereixen d’un esforç
normatiu que unifiqui criteris per tal de pren-
dre en consideració les necessitats de totes les
parts implicades.

D’altra banda, la distribució urbana de mer-
caderies és un dels usos importants del viari i les
tendències del comerç, amb lliuraments a domi-
cili, comerç electrònic, i altres fórmules anàlo-
gues, fan preveure que s’incrementarà fortament
en el futur proper. Per això, convé preveure en
les noves implantacions unes condicions míni-
mes consistents a delimitar zones del viari des-
tinades a la distribució urbana de mercaderies,
establir quins comerços han de disposar de molls
de càrrega i descàrrega que els permetin fer
aquestes operacions al seu interior, i establir un
mínim de superfície comercial dedicada a ma-
gatzem amb la finalitat que les operacions de
càrrega i descàrrega no es multipliquin.

No es pot obviar tampoc que la política
d’aparcament de vehicles és una eina bàsica en
la política de mobilitat. Per tant, es fa necessa-
ri que totes les noves promocions urbanístiques
residencials prevegin un mínim de places d’apar-
cament per a automòbils, determinació que ma-
joritàriament recullen els plans d’ordenació
urbana però que el Decret generalitza, i intro-
dueix la novetat de preveure també aparcaments
per a bicicletes en aquells habitatges plurifami-
liars de nova planta.

En les noves promocions urbanístiques de
caire no residencial, com són les zones comer-
cials, les industrials, les d’oci o les de serveis, el
Decret no estableix cap mínim de places d’apar-
cament per a automòbils per tal de fer possibles
promocions l’accés a les quals es basi en una
mobilitat suportada per mitjans més sostenibles
(marxa a peu, bicicleta i transport col·lectiu).

Pel que fa, en concret, als estudis d’avaluació
de la mobilitat generada, el Decret en preveu
dues categories:

a) Els associats a la planificació, que forma-
ran part del pla, tindran una base de càlcul basada
en l’aplicació de ràtios i serviran per establir les
xarxes de vianants, bicicletes i transport col·lectiu.

b) Els associats a implantacions singulars,
que hauran d’avaluar la mobilitat generada
d’una manera acurada, preveure l’impacte en les
xarxes de mobilitat (vianants, bicicletes, trans-
port col·lectiu i automòbils) i establir les mesures

correctores corresponents. Durant els últims
anys, aquests estudis han pres la forma d’estu-
dis de trànsit en els quals solament es prenia en
consideració l’impacte sobre la xarxa viària. La
Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, i aquest
Decret de desplegament, pretenen superar
aquests estudis de trànsit, per tal que prenguin
en consideració totes les xarxes de mobilitat i les
noves implantacions no es basin en un accés
majoritàriament pensat per a la utilització del
vehicle privat.

Finalment, el Decret desenvolupa també la
participació dels promotors en el finançament
dels costos generals per l’increment de la mo-
bilitat, en els termes establerts per la Llei de la
mobilitat i la legislació urbanística.

En definitiva, aquest Decret pretén donar
resposta a una realitat canviant en la gestió de
la mobilitat, en la qual les xarxes per a vianants,
bicicletes i transport col·lectiu incrementen el
seu protagonisme en la satisfacció de les neces-
sitats de mobilitat de la ciutadania, i en la qual
també els valors de qualitat de vida, seguretat
en els desplaçaments i sostenibilitat han d’estar
cada dia més presents en el disseny i la gestió de
la xarxa viària.

En conseqüència, d’acord amb el dictamen de
la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del
conseller de Política Territorial i Obres Públi-
ques i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1
Objecte

L’objecte d’aquest Decret és determinar els
instruments i projectes que han d’incorporar un
estudi d’avaluació de la mobilitat generada;
establir les directrius per a l’elaboració d’aquests,
el seu contingut i el procediment per a la seva
tramitació, així com concretar les obligacions de
finançament de les persones promotores de les
actuacions generadores de la nova mobilitat.

Article 2
Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada

2.1 Els estudis d’avaluació de la mobilitat
generada avaluen l’increment potencial de des-
plaçaments provocat per una nova planificació
o una nova implantació d’activitats i la capaci-
tat d’absorció dels serveis viaris i dels sistemes
de transport, incloent-hi els sistemes de trans-
port de baix o nul impacte, com els desplaça-
ments amb bicicleta o a peu.

2.2 També valoren la viabilitat de les mesu-
res proposades en el propi estudi per gestionar
de manera sostenible la nova mobilitat i, espe-
cialment, les fórmules de participació del pro-
motor o promotora per col·laborar en la solu-
ció dels problemes derivats d’aquesta nova
mobilitat generada.

2.3 L’objectiu dels estudis d’avaluació de la
mobilitat generada és definir les mesures i ac-
tuacions necessàries per tal d’assegurar que la
nova mobilitat generada en l’àmbit d’estudi
segueixi unes pautes caracteritzades per la pre-
ponderància dels mitjans de transport més sos-
tenibles, i així acomplir amb el canvi de model
de mobilitat promogut per la Llei 9/2003, de 13
de juny, de la mobilitat.

Article 3
Àmbit d’aplicació

3.1 Els estudis d’avaluació de la mobilitat
generada s’han d’incloure, com a document in-
dependent, en els instruments d’ordenació ter-
ritorial i urbanística següents:

a) Plans territorials sectorials relatius a equi-
paments o serveis.

b) Planejament urbanístic general i llurs re-
visions o modificacions, que comportin nova
classificació de sòl urbà o urbanitzable.

c) Planejament urbanístic derivat i llurs
modificacions, que tinguin per objectiu la im-
plantació de nous usos o activitats.

3.2 No és obligatori realitzar un estudi
d’avaluació de la mobilitat generada en les fi-
gures de planejament urbanístic derivat dels
municipis de població inferior a 5.000 habitants,
excepte que formin part d’un sistema urbà plu-
rimunicipal, en el següents supòsits:

1. Actuacions que suposin la implantació de
nous usos residencials fins a un màxim de 250
habitatges.

2. Actuacions que suposin la implantació
d’usos comercials o terciaris en sectors d’una
superfície de fins a 1 ha, sempre que no supo-
sin una implantació singular, d’acord amb l’ar-
ticle 3.3 d’aquest Decret.

3. Actuacions que suposin la implantació
d’usos industrials en sectors d’una superfície de
fins a 5 ha, sempre que no suposin una implan-
tació singular, d’acord amb l’article 3.3 d’aquest
Decret.

3.3 Els estudis d’avaluació de la mobilitat
generada també s’han d’incorporar en els pro-
jectes següents:

a) Projectes de noves instal·lacions que
tinguin la consideració d’implantació singu-
lar.

b) Projectes de reforma d’instal·lacions exis-
tents que com a conseqüència de la reforma
passin a tenir la consideració d’implantació sin-
gular.

c) Projectes d’ampliació de les implantacions
singulars existents.

3.4 Als efectes de l’apartat anterior, es con-
sideren implantacions singulars:

a) Establiments comercials, individuals o
col·lectius, amb superfície de venda superior a
5.000 m2.

b) Edificis per a oficines amb un sostre de
més de 10.000 m2.

c) Instal·lacions esportives, lúdiques, cultu-
rals, amb un aforament superior a 2.000 perso-
nes.

d) Clíniques, centres hospitalaris i similars
amb una capacitat superior a 200 llits.

e) Centres educatius amb una capacitat su-
perior a 1.000 alumnes.

f) Edificis, centres de treball i complexos on
hi treballin més de 500 persones.

g) Altres implantacions que puguin generar
de forma recurrent un nombre de viatges al dia
superior a 5.000.

CAPÍTOL II
Elaboració dels estudis d’avaluació de la mobi-
litat generada

SECCIÓ PRIMERA

Directrius per elaborar els estudis d’avaluació de
la mobilitat generada
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Article 4
Directrius per elaborar els estudis d’avaluació de
la mobilitat generada referents a la planificació

4.1 En l’elaboració dels estudis d’avaluació
de la mobilitat generada s’han de tenir en comp-
te els paràmetres següents:

a) L’amplada mínima dels carrers que es pla-
nifiquin en sòl urbanitzable amb la senyalitza-
ció 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 pla-
nifiquin en sòl urbanitzable per on discorri un
itinerari de la xarxa bàsica de bicicletes han de
tenir una amplada addicional de 2 metres sem-
pre 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 urba-
nitzable per on discorri un itinerari per al trans-
port públic han de tenir una amplada addicio-
nal de 5 metres sempre i quan coincideixi amb
la xarxa bàsica de vehicles. En cas contrari,
s’atendrà al que estableixen els apartats ante-
riors.

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 300 me-
tres. Cas que es superi aquesta llargada, es cons-
truiran 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 esta-
bleix la citada normativa, es construiran ascen-
sors 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, degu-
dament 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 caracterís-
tiques de l’entorn, paràmetres diferents als fi-
xats en l’apartat anterior, sempre que es justi-
fiqui que es compleixen els objectius de
sostenibilitat de la mobilitat i la normativa d’ac-
cessibilitat.

Article 5
Directrius per elaborar els estudis d’avaluació de
la mobilitat generada referents a les estacions de
ferrocarrils no metropolitans i d’autobusos inte-
rurbans

5.1 En l’elaboració dels estudis d’avaluació
de la mobilitat generada que prevegin estacions
de ferrocarrils no metropolitans i d’autobusos

interurbans s’ha de tenir en compte que l’em-
plaçament d’aquestes estacions s’ha d’establir,
sempre que resulti possible, en una ubicació que
compleixi els següents requeriments:

a) Que sigui propera a emplaçaments de
polaritats cèntriques.

b) Que estigui ben comunicada, dotada d’ac-
cessos viaris ràpids o d’infraestructures i/o ele-
ments afavoridors del transport públic, com
carrils bus-taxi.

c) A prop d’estacions d’altres modes de
transport, per facilitar la intermodalitat entre
diferents sistemes de transport col·lectiu.

5.2 En l’elaboració dels estudis d’avaluació
de la mobilitat generada s’ha de tenir en compte
que a l’entorn de les estacions de ferrocarril i
d’autobusos interurbans s’han de realitzar reser-
ves d’espai per als usos següents:

a) Parades de vehicles de transport públic
(autobusos urbans, taxis) i col·lectiu.

b) Aparcament per a bicicletes, d’acord amb
els paràmetres fixats a l’annex 2 d’aquest De-
cret.

c) Aparcament, fora de les andanes, d’auto-
busos en espera. L’espai destinat a aquesta fun-
ció ha d’estar en funció del volum de serveis
d’autobús i de la previsió futura.

d) Aparcament de vehicles privats a motor
amb les proporcions mínimes establertes a l’an-
nex 3 d’aquest Decret.

5.3 En l’elaboració dels estudis es pot pro-
posar, en el cas d’estacions situades a les zones
centrals de la població i ben comunicades per
transport públic, la reducció de les reserves que
s’indiquen en aquest article.

Article 6
Pautes per elaborar estudis d’avaluació de la
mobilitat generada referents a la càrrega i descàr-
rega de mercaderies

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 edi-
ficables del mateix solar, llevat que es tracti d’ac-
tivitats comercials que per les seves caracterís-
tiques 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 su-
perior a 1.300 m2.

b) A partir d’aquesta superfície, pels següents
5.000 m2 de superfície de venda, han de dispo-
sar 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 establi-
ments.

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

SECCIÓ SEGONA

Avaluació de la mobilitat generada

Article 7
Dades a considerar per avaluar l’increment de
mobilitat generada referent als plans territorials
sectorials relatius a equipaments o serveis

Els estudis d’avaluació de la mobilitat gene-
rada referents als plans territorials sectorials
relatius a equipaments o serveis han d’avaluar
l’increment de mobilitat que representen les
actuacions previstes en aquest pla en els seus
àmbits territorials i la seva incidència sobre les
xarxes generals de transport.

Article 8
Dades a considerar per avaluar l’increment de
mobilitat generada referent a planejament urba-
nístic

8.1 Els estudis d’avaluació de la mobilitat
generada referents a planejament urbanístic, per
avaluar la mobilitat generada, han de fer una
estimació del nombre de desplaçaments que ge-
neren els diferents àmbits del pla en funció de
les superfícies, dels usos permesos o de l’índex
d’edificabilitat fixat en el planejament. En cap
cas es poden utilitzar valors inferiors als que es
fixen a l’annex 1 d’aquest Decret.

8.2 L’avaluació de la mobilitat generada
referent al planejament urbanístic ha de com-
plir el següent:

a) Els viatges generats s’han de grafiar en un
plànol a l’escala adient on s’identifiquin clara-
ment els focus de major generació de viatges.

b) En el mateix plànol s’han de dibuixar:
Les xarxes de transport col·lectiu d’infraes-

tructura fixa (ferrocarril, metro, tramvia, auto-
bús amb carril propi, funiculars, telefèrics, es-
cales mecàniques i estacions d’autobusos
interurbans) existents en el moment de redac-
ció del pla i les infraestructures de transport col·-
lectiu previstes en un pla o projecte aprovat de-
finitivament per l’administració competent,
identificant les parades i estacions.

Les xarxes d’itineraris per a vianants i bicicle-
tes existents en el moment de redacció del pla
i les previstes

En el seu cas, els espais reservats per a les
parades de transport col·lectiu de superfície i de
taxis.

c) Aquest plànol ha de servir de base per l’es-
tabliment de les xarxes d’itineraris principals per
a vianants, per a transport col·lectiu de super-
fície i per a bicicletes, amb les característiques
previstes als articles 15, 16 i 17 d’aquest Decret.
Els punts de màxima generació de mobilitat han
de quedar connectats per aquestes xarxes.

Article 9
Dades a considerar per avaluar l’increment de
mobilitat generada referent a implantacions sin-
gulars

Els estudis d’avaluació de la mobilitat gene-
rada referents a implantacions singulars han de
fer una estimació del nombre de desplaçaments
que es preveu pot generar aquesta implantació,
indicant la distribució temporal al llarg del dia
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i, si s’escau, dies punta al llarg de l’any, tant pel
que fa a entrades com a sortides.

Article 10
Indicadors de gènere

Per elaborar els estudis d’avaluació de la
mobilitat generada s’han d’utilitzar indicadors
de gènere quantitatius i qualitatius, que perme-
tin l’estudi de la mobilitat de les dones i del seu
accés al vehicle privat, a peu, en bicicleta i trans-
port públic.

CAPÍTOL III
Contingut dels estudis d’avaluació de la mobilitat
generada

SECCIÓ PRIMERA

Documentació que han de contenir els estudis
d’avaluació de la mobilitat generada

Article 11
Documentació que han de contenir els estudis
d’avaluació de la mobilitat generada referents als
plans territorials sectorials relatius a equipaments
o serveis

Els estudis d’avaluació de la mobilitat gene-
rada que s’han d’incloure als plans territorials
sectorials relatius a equipaments o serveis han
de contenir la documentació següent:

a) Determinació, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 7, de la mobilitat que generen els
diferents usos previstos en el planejament, re-
presentada en un plànol a l’escala adient.

b) Incidència de la mobilitat generada sobre
les xarxes generals de transport.

c) Proposta de possibles mesures correcto-
res sobre la xarxa viària i els sistemes de trans-
port, incloent-hi els sistemes de mobilitat de baix
o nul impacte, com els desplaçaments amb bi-
cicleta o a peu.

Article 12
Documentació que han de contenir els estudis
d’avaluació de la mobilitat generada referents a
les figures de planejament urbanístic general i
llurs revisions o modificacions que comportin un
canvi en la classificació del sòl

Els estudis d’avaluació de la mobilitat gene-
rada de les figures de planejament urbanístic
general i llurs revisions o modificacions que com-
portin un canvi en la classificació del sòl, han de
contenir la documentació següent:

a) Determinació, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 8, de la mobilitat que generen els
diferents usos previstos en el planejament, re-
presentada en un plànol a l’escala adient.

Aquesta avaluació ha d’incorporar els indi-
cadors de gènere als que es refereix l’article 10
d’aquest Decret per tal de garantir l’adequació
del planejament de les polítiques de mobilitat
a la diversitat d’activitats i necessitats d’organit-
zació de la vida quotidiana.

b) Proposta de xarxa d’itineraris principals
per a vianants, en els termes establerts a l’arti-
cle 15, representada en el plànol de xarxa vià-
ria del document urbanístic objecte d’avaluació.

c) Previsió de la xarxa d’itineraris per a trans-
port col·lectiu de superfície, en els termes esta-
blerts a l’article 16 representada en el plànol de
xarxa viària del document urbanístic objecte
d’avaluació.

d) Proposta de xarxa d’itineraris per a bici-
cletes, en els termes establerts a l’article 17 re-

presentada en el plànol de xarxa viària del do-
cument urbanístic objecte d’avaluació, indicant
les reserves per aparcaments de bicicletes en sòl
públic.

e) Proposta de xarxa bàsica d’itineraris prin-
cipals de vehicles en els termes establerts a l’ar-
ticle 18, representada en el plànol de xarxa
viària del document urbanístic objecte d’ava-
luació.

f) Representació en el plànol de xarxa vià-
ria, del document urbanístic corresponent, de les
estacions de ferrocarril i d’autobusos interurbans
existents i de les previstes en un pla o projecte
aprovat definitivament per l’administració com-
petent.

Article 13
Documentació que han de contenir els estudis
d’avaluació de la mobilitat generada referents a
les figures de planejament urbanístic derivat

Els estudis d’avaluació de la mobilitat gene-
rada de les figures de planejament urbanístic
derivat han de contenir la documentació se-
güent:

a) Determinació, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 7, de la mobilitat que generen els
diferents usos previstos en el planejament, re-
presentada en un plànol a l’escala 1:5.000.

b) Proposta de la xarxa d’itineraris principals
per a vianants, en els termes establerts a l’arti-
cle 15 representada en el plànol de xarxa viària
del document urbanístic objecte d’avaluació.

c) Previsió de la xarxa d’itineraris per a trans-
port col·lectiu de superfície en els termes esta-
blerts a l’article 16, i proposta d’implantació de
les noves línies o perllongament de les existents,
representada en el plànol de xarxa viària del
document urbanístic objecte d’avaluació.

d) Proposta de xarxa d’itineraris per a bici-
cletes, en els termes establerts a l’article 17, re-
presentada en el plànol de xarxa viària del do-
cument urbanístic objecte d’avaluació i
determinació de les reserves per aparcaments
de bicicletes.

e) Proposta de xarxa bàsica d’itineraris prin-
cipals de vehicles en els termes establerts a l’ar-
ticle 18, representada en el plànol de la xarxa
viària del document urbanístic objecte d’avalu-
ació i determinació de les reserves per aparca-
ments de vehicles. En el seu cas, anàlisi de l’im-
pacte en la capacitat i en la seguretat viària de
les carreteres, amb atenció especial als accessos
i, si s’escau, propostes d’actuació per garantir-
les i propostes de modificacions del Pla local de
seguretat viària a l’efecte d’ajustar-ho a la nova
situació generada.

f) Representació en el plànol de xarxa vià-
ria, del document urbanístic objecte d’avalua-
ció, de les estacions de ferrocarril i d’autobusos
interurbans existents i d’aquelles previstes en un
pla o projecte aprovat definitivament per l’ad-
ministració competent.

g) Representació en el plànol de xarxa vià-
ria, del document urbanístic objecte d’avalua-
ció, de les propostes de reserves d’espai per
càrrega i descàrrega de mercaderies d’acord amb
l’article 6.

h) Representació en el plànol de xarxa vià-
ria, del document urbanístic objecte d’avalua-
ció, de les propostes de reserves per als vehicles
destinats al transport col·lectiu i al taxi.

i) Encaix i definició dels nodes d’unió amb
la xarxa general del municipi (viària, de vianants,
de bicicletes i de transport públic).

j) Proposta de finançament dels diferents
costos generats per l’increment de mobilitat
degut a la nova actuació, que incorpori l’esta-
blert a l’article 19.

Article 14
Documentació que han de contenir els estudis
d’avaluació de la mobilitat generada referents a
implantacions singulars

Els estudis d’avaluació de la mobilitat gene-
rada d’implantacions singulars han d’incloure,
a més de l’establert en els apartats anteriors
d’aquest article, si estan compreses en un pla-
nejament urbanístic subjecte a avaluació de la
mobilitat generada, els aspectes següents:

a) Determinació de la distància entre la im-
plantació singular i l’accés a una infraestructura
fixa de transport col·lectiu. Aquesta distància
s’ha de mesurar sobre la xarxa viària i, amb ca-
ràcter general, ha de ser inferior a 500 metres,
llevat d’aquells supòsits en què es justifiqui que
no és possible.

En qualsevol cas, l’estudi d’avaluació de la
mobilitat generada ha de preveure que la im-
plantació singular tingui, almenys, una parada
de la xarxa de transport col·lectiu de superfície
i especificar si es tracta d’una parada existent,
prevista en una planificació aprovada per l’ad-
ministració competent o proposada per l’estu-
di.

b) Descripció de les xarxes existents que
incorpori les característiques de la xarxa viària,
de la xarxa d’itineraris principals per a vianants,
de les infraestructures fixes de transport col·-
lectiu, de la xarxa d’itineraris de transport col·-
lectiu de superfície i de la xarxa d’itineraris per
a bicicletes.

c) Dades sobre la mobilitat actual i sobre la
prevista amb un horitzó de 10 anys, amb espe-
cificació de les dades del trànsit i nivells de servei
de les diferents xarxes existents, expressades
amb els valors següents:

Xarxa viària: intensitat mitjana diària dels
itineraris principals, amb percentatge de ve-
hicles pesants, i intensitat d’hora punta en fei-
ner i cap de setmana. Anàlisi dels nivells de
servei.

Xarxa ferroviària: nombre de trens i de viat-
gers per dia. Percentatge d’ocupació.

Xarxes de bicicletes i vianants: fluxos d’usu-
aris per dia i en hores punta. Detecció de pro-
blemes de capacitat puntuals.

Xarxa de transport públic i taxi: oferta, recor-
reguts, freqüències i viatgers/dia. Percentatge
d’ocupació dels vehicles.

d) Càlcul de la mobilitat generada, d’acord
amb el que estableix l’article 9.

e) Reserva d’espai per a les persones vianants
al voltant de la implantació singular dimensio-
nada a partir de la generació de viatges en hora
punta per absorbir el trànsit de les persones
vianants.

f) Distribució de la mobilitat generada: es-
timació de l’origen i destinació del trànsit gene-
rat per la implantació singular a partir d’estu-
dis de mercat, enquestes o mecanismes similars.

g) Proposta de repartiment modal de la
mobilitat generada entre els diferents sistemes
de transport.

h) Proposta d’assignació de la mobilitat a les
diferents xarxes: assignació conjunta de la mo-
bilitat existent i de la mobilitat generada per la
implantació singular a les diferents xarxes exis-
tents per a les hores punta de càlcul.
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i) Proposta de millores a les xarxes i mesu-
res correctores referents a:

Construcció de noves parades en sistemes
d’infraestructura fixa i de transport públic de su-
perfície i de taxis.

Previsió de noves línies de transport públic,
perllongament o canvi de traçat de les existents.

Urbanització i/o ampliació d’itineraris per a
vianants, per a transport col·lectiu de superfície
i per a bicicletes.

Millores en la xarxa viària, especialment pel
que fa a la garantia de la capacitat i de la segu-
retat als accessos i en els vials.

Altres mesures correctores.
j) Comprovació del funcionament: cal des-

criure les capacitats de les diferents xarxes sense
fer les millores i un cop dissenyades les millo-
res i s’ha de verificar que les xarxes millorades
podran absorbir raonablement la mobilitat ge-
nerada per la implantació singular.

k) Funcionament de la distribució urbana de
mercaderies: en el cas que s’escaigui, cal descriu-
re el funcionament de les operacions de càrre-
ga i descàrrega en relació amb la implantació
singular.

l) Sistemes de control i informació de tràn-
sit: en funció de les possibles afectacions a la
capacitat de la xarxa viària, caldrà recollir les
definicions d’infraestructures, canalitzacions i
equipaments que garanteixin la informació (ví-
deo i dades) en temps real, dels fluxos i les in-
cidències de trànsit als accessos cap al centre de
control de trànsit competent de la xarxa viària
afectada per la nova implantació.

m) Resum i conclusions: cal fer un resum de
l’estudi de mobilitat generada, en termes fàcil-
ment comprensibles, d’itineraris principals per
a vianants, de transport col·lectiu, d’itineraris per
a bicicletes i d’itineraris per a vehicles i la com-
paració entre els nivells de servei a les diferents
xarxes abans i després de l’entrada en servei de
la implantació singular.

n) Proposta de finançament dels diferents
costos generats per l’increment de mobilitat
degut a la nova actuació, que incorpori l’esta-
blert a l’article 19.

SECCIÓ SEGONA

Xarxes d’itineraris

Article 15
La xarxa d’itineraris principals per a vianants

15.1 Els estudis d’avaluació de la mobilitat
generada han d’establir una xarxa d’itineraris
principals per a vianants, d’acord amb els criteris
i requisits que s’estableixen en aquest article. Als
efectes d’aquest Decret, s’entén per vianant la
persona que es desplaça a peu o amb cadira de
rodes amb o sense motor.

15.2 La xarxa d’itineraris principals per a
vianants, a la qual s’ha de donar prioritat sobre
la resta de modes de transport, ha d’assegurar
la connectivitat amb els indrets on es generi un
nombre important de desplaçaments a peu o
amb mitjans auxiliars i com a mínim els següents:

a) Estacions de ferrocarril i d’autobusos in-
terurbans i altres nodes de transport col·lectiu.

b) Equipaments comunitaris, com equipa-
ments sanitaris, educatius, culturals i adminis-
tratius.

c) Mercats, zones i centres comercials.
d) Instal·lacions recreatives i esportives.
e) Espais lliures amb una forta freqüentació,

com zones verdes, parcs urbans, franja costanera
i vores de rius.

f) Àrees d’activitat laboral, com polígons
industrials, parcs tecnològics, etc.

15.3 La xarxa d’itineraris principals per a
vianants s’ha de definir en base a criteris que
permetin evitar els accidents de trànsit. A
aquests efectes:

a) Es consideren els carrers d’ús exclusiu per
a vianants, els carrers de convivència i els car-
rers de zona 30, en aquest ordre, com a més ido-
nis per establir els itineraris per a les persones
vianants.

b) Els eixos en planta d’aquests itineraris han
de tenir un traçat el més directe i natural pos-
sible i, en conseqüència, tant la reordenació de
les cruïlles com la seva concepció han de tenir
en compte aquest criteri.

c) En rambles i passejos centrals destinats a
la circulació de les persones vianants, s’han d’evi-
tar els canvis de trajectòria deguts a la manca de
passos de vianants alineats amb l’eix principal
de la circulació de les persones vianants.

15.4 Els itineraris principals per a vianants
han de ser continus, formant una xarxa que, de
manera complementària amb la resta de vore-
res, doni una total accessibilitat al municipi per
a les persones vianants. Si s’escau, aquesta xarxa
s’ha de coordinar amb la dels municipis veïns.

15.5 Els itineraris principals per a vianants
han d’estar coordinats amb els itineraris per a
transport públic i col·lectiu.

15.6 Els itineraris principals per a vianants
fora de població s’han de segregar i protegir ade-
quadament quan transcorrin pel costat de la
xarxa viària.

15.7 Tots els itineraris per vianants seran
adaptats d’acord amb les normes d’accessibili-
tat urbanística previstes al Codi d’accessibilitat.

Article 16
Xarxa d’itineraris per a transport públic i col·-
lectiu de superfície

16.1 Els estudis d’avaluació de la mobilitat
generada han d’establir una xarxa d’itineraris
per a transport públic i col·lectiu de superfície,
d’acord amb els criteris i requisits que s’establei-
xen en aquest article.

16.2 La xarxa d’itineraris per a transport
col·lectiu de superfície, urbà i interurbà, s’ha de
definir tenint en compte les línies d’autobús, de
tramvies i d’altres sistemes de transport col·-
lectiu, existents i previstos en el moment de
redacció del pla urbanístic. La xarxa també ha
d’incorporar la previsió de carrils bus, la implan-
tació de noves línies, el perllongament o el canvi
de traçat de les existents.

16.3 Aquests itineraris han d’assegurar la
connectivitat amb els indrets on es generi un
nombre de desplaçaments molt elevat i, com a
mínim, amb els assenyalats a l’article 15.2 i s’han
de connectar amb la xarxa per a transport pú-
blic i col·lectiu de la resta del municipi i, si s’es-
cau, dels municipis veïns.

16.4 En la xarxa d’itineraris per a transport
públic i col·lectiu, les parades de les línies s’han
de situar de manera coordinada amb els itine-
raris per a vianants i per a bicicletes i s’han de
situar de manera que la distància màxima d’ac-
cés mesurada sobre la xarxa de vianants sigui in-
ferior a 750 metres, llevat d’aquells supòsits en
què es justifiqui que no és possible.

16.5 L’espai destinat a parades per al trans-
port col·lectiu i/o parades de taxi s’ha de confi-

gurar de manera que es respecti l’espai destinat
als itineraris per a vianants i per a bicicletes i que
es garanteixi la seguretat de les persones via-
nants i dels i de les ciclistes.

16.6 En carrers amb molt trànsit de vehicles
que puguin dificultar la circulació del transport
col·lectiu, s’han de preveure carrils bus-taxi a
partir de 20 circulacions d’autobusos en l’hora
punta o 120 circulacions diàries. En qualsevol
cas, per freqüències inferiors, es farà l’estudi par-
ticular sobre la conveniència de la seva implan-
tació.

Article 17
Xarxa d’itineraris per a bicicletes

17.1 Els estudis d’avaluació de la mobilitat
generada han d’establir una xarxa d’itineraris
per a bicicletes, d’acord amb els criteris i requisits
que s’estableixen en aquest article.

17.2 La xarxa d’itineraris per a bicicletes han
d’assegurar la connectivitat amb els indrets on
es generin el major nombre de desplaçaments
i, com a mínim, amb els assenyalats a l’article
15.2.

17.3 Els itineraris per a bicicletes han de ser
continus, formant una xarxa i preferentment
hauran de discórrer per vies ciclistes segregades
o carrils-bici protegits.

17.4 La xarxa d’itineraris per a bicicletes
s’ha de preveure connectada amb la xarxa de
bicicletes de la resta del municipi i, si s’escau,
amb la dels municipis veïns i s’ha de coordinar
amb la xarxa d’itineraris per a transport públic
i col·lectiu.

17.5 Els itineraris per a bicicletes no es
poden fer passar per carreteres de doble calçada
ni per carreteres de calçada única amb una in-
tensitat mitjana diària superior a 3.000 vehicles,
llevat que es segreguin de la via mitjançant
mecanismes adequats de protecció.

17.6 Es poden preveure itineraris de bicicle-
tes per carrers de zona 30 en cohabitació amb
la resta dels vehicles.

Article 18
Xarxa bàsica per a vehicles

18.1 Els estudis d’avaluació de la mobilitat
generada han d’establir una xarxa d’itineraris
per a vehicles, d’acord amb els criteris i requi-
sits que s’estableixen en aquest article.

18.2 La xarxa bàsica per a vehicles previs-
ta en els estudis d’avaluació de la mobilitat ge-
nerada ha d’assegurar la connectivitat amb els
indrets on es generin el major nombre de des-
plaçaments i com a mínim els següents:

a) Estacions de ferrocarril i d’autobusos in-
terurbans i altres nodes de transport col·lectiu.

b) Equipaments comunitaris com equipa-
ments sanitaris, educatius, culturals i adminis-
tratius.

18.3 La xarxa bàsica per a vehicles ha de ser
contínua i, si s’escau, ha de procurar assegurar
la continuïtat dels itineraris amb la dels muni-
cipis veïns.

SECCIÓ TERCERA

Contribució al finançament

Article 19
Finançament

19.1 L’estudi d’avaluació de la mobilitat
generada ha d’incorporar una proposta de finan-
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çament dels diferents costos generats per l’in-
crement de mobilitat degut a la nova actuació
i establir la obligació de les persones propietà-
ries, en els termes fixats per la legislació urba-
nística, de costejar i, si escau, executar la urba-
nització, així com les infraestructures de
connexió amb les principals xarxes de vianants,
de bicicletes, de circulació de vehicles i de trans-
port públic o el reforçament d’aquestes, quan
sigui necessari com a conseqüència de la mag-
nitud de l’actuació.

19.2 L’estudi d’avaluació de la mobilitat
generada també ha d’incorporar l’obligació de
les persones propietàries de participar en els
costos d’implantació de l’increment de serveis
de transport públic mitjançant l’actualització a
10 anys del dèficit d’explotació del servei de
transport públic de superfície en proporció a
l’increment del nombre de línies o perllonga-
ment de les existents, amb els paràmetres de
càlcul indicats a l’annex 4 d’aquest Decret. Les
administracions han de vetllar perquè aquest
finançament es destini a les administracions
competents en matèria de transport segons l’àm-
bit territorial.

19.3 L’estudi d’avaluació de la mobilitat
generada ha d’incorporar l’obligació de les per-
sones promotores d’una implantació singular
d’assumir, en els termes fixats per la legislació
urbanística, i a més de l’expressat a l’article 19.2
d’aquest Decret, el cost de la urbanització de la
perllongació de la xarxa de vehicles, la xarxa
d’itineraris principals per a vianants, la xarxa
d’itineraris de transport col·lectiu de superfície
i la d’itineraris per a bicicletes des d’on estiguin
urbanitzades fins a la implantació singular. Com
a mínim s’ha de garantir la continuïtat de totes
les xarxes fins els accessos als sistemes de trans-
port d’infraestructura fixa i fins al centre del
nucli urbà.

19.4 L’estudi d’avaluació de la mobilitat
generada ha d’incorporar la previsió que, en el
cas que per satisfer el requeriment de distància
màxima a l’accés d’una infraestructura fixa de
transport col·lectiu calgui la construcció d’una
nova estació, el cost de l’obra civil i de l’arran-
jament dels accessos amb l’accessibilitat per a
persones amb mobilitat reduïda anirà a càrrec
de les persones promotores de la implantació
singular, en els termes previstos per la legisla-
ció urbanística.

CAPÍTOL IV
Tramitació dels estudis d’avaluació de la mobi-
litat generada

Article 20
Tramitació dels estudis d’avaluació de la mobi-
litat generada en els plans territorials sectorials
d’equipaments o de serveis i en el planejament
urbanístic

20.1 Els estudis d’avaluació de la mobilitat
generada en els plans territorials sectorials
d’equipaments o de serveis i en els plans urba-
nístics s’han d’incorporar al pla i tramitar i sot-
metre a informació pública conjuntament amb
aquest.

20.2 Simultàniament al tràmit d’informa-
ció pública, els estudis d’avaluació de la mo-
bilitat generada han de ser sotmesos a infor-
me de l’autoritat territorial de la mobilitat
corresponent.

Article 21
Tramitació dels estudis d’avaluació de la mobi-
litat generada per implantacions singulars

21.1 Els estudis d’avaluació de la mobilitat
generada per implantacions singulars s’han de
tramitar conjuntament amb el projecte, d’acord
amb el procediment que en cada cas correspon-
gui.

21.2 Els estudis d’avaluació de la mobilitat
generada han de ser sotmesos a informe de l’au-
toritat territorial de la mobilitat corresponent
simultàniament al tràmit d’informació pública
del projecte.

21.3 Si l’estudi d’avaluació de la mobilitat
generada per la implantació singular ja s’ha in-
corporat en l’elaboració del pla urbanístic cor-
responent, serà suficient la certificació emesa per
l’administració competent per a l’aprovació de
l’esmentat pla en la qual es faci constar que la
mobilitat generada per la implantació singular
ja ha estat objecte d’estudi durant la tramitació
del Pla.

21.4 Correspon a l’autoritat territorial de la
mobilitat l’emissió de l’informe sobre l’estudi
d’avaluació de la mobilitat generada.

Article 22
Termini i efectes de l’informe sobre l’estudi de
l’avaluació de la mobilitat generada

22.1 L’informe de l’autoritat territorial de
la mobilitat sobre l’estudi d’avaluació de la
mobilitat generada s’ha d’emetre en el termini
d’un mes, transcorregut el qual, si no s’ha emès,
es poden continuar les actuacions.

22.2 Les conclusions de l’informe de l’au-
toritat territorial de la mobilitat sobre l’estudi
d’avaluació de la mobilitat generada s’han de
valorar i prendre en consideració per a l’apro-
vació definitiva dels plans o projectes correspo-
nents o, si s’escau, per a l’autorització d’aquests.
En el supòsit que no se segueixin les conclusi-
ons de l’informe, s’ha de justificar.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
Les prescripcions que es contenen en aquest

Decret que determinen característiques, reser-
ves mínimes o d’altres paràmetres s’han d’en-
tendre fixades sens perjudici que altres dispo-
sicions sectorials, especialment en matèria
urbanística o de trànsit, puguin establir uns es-
tàndards i paràmetres més exigents.

Segona
En el cas d’actuacions en sòl urbà no conso-

lidat que suposin la transformació global d’un
àmbit i la creació d’un nou teixit residencial, es
prendran en consideració els paràmetres de
planificació previstos en aquest Decret, sempre
que prevegin nous usos residencials superiors a
250 habitatges.

Tercera
Aquest Decret és d’aplicació sense perjudi-

ci del que determina la normativa vigent sobre
accessibilitat i sobre condicionants urbanístics
i de protecció contra incendis en els edificis.

Quarta
Els estudis d’avaluació de la mobilitat gene-

rada de planejament urbanístic o d’implantaci-

ons singulars de municipis declarats pel govern
com a Zona de Protecció Especial de l’ambient
atmosfèric, han d’incorporar les dades necessà-
ries per avaluar la incidència de la mobilitat
sobre la contaminació atmosfèrica.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera
Les especificacions d’aquest Decret s’aplica-

ran als instruments de planejament que no ha-
gin estat aprovats inicialment en la data d’en-
trada en vigor i als projectes d’implantacions
singulars que no disposin de projecte visat en la
data d’entrada en vigor.

Segona
Mentre no es constitueixin les autoritats ter-

ritorials de la mobilitat a què fan referència els
articles 20 i 21 d’aquest Decret, correspon eme-
tre l’informe sobre els estudis d’avaluació de la
mobilitat generada a la Secretaria per a la Mo-
bilitat del Departament de Política Territorial
i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya.

Barcelona, 19 de setembre de 2006

PASQUAL MARAGALL I MIRA

President de la Generalitat de Catalunya

JOAQUIM NADAL I FARRERAS

Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques
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ANNEX 1

Viatges generats
En els estudis d’avaluació de la mobilitat generada s’estimarà el nom-

bre de desplaçaments que generin les diferents activitats i usos del sòl amb
els següents ràtios mínims de viatges generats/dia, llevat d’aquells supò-
sits en què es justifiqui l’adopció de valors inferiors:

Viatges generats/dia

Ús d’habitatge El valor més gran dels dos següents:
7 viatges/habitatge o 3 viatges/persona

Ús residencial 10 viatges/100 m2 de sostre
Ús comercial 50 viatges/100 m2 de sostre
Ús d’oficines 15 viatges/100 m2 de sostre
Ús industrial 5 viatges/100 m2 de sostre
Equipaments 20 viatges/100 m2 de sostre
Zones verdes 5 viatges/100 m2 de sòl
Franja costanera 5 viatges/m de platja

ANNEX 2

Aparcament de bicicletes
S’estableixen les següents reserves mínimes d’aparcament de bicicle-

tes situats fora de la via pública en funció de les activitats i usos del sòl llevat
d’aquells supòsits en què es justifiqui l’adopció de valors inferiors:

Places mínimes d’aparcament per a bicicletes

Ús d’habitatge màx. de 2 places/habitatge
2 places/100 m2 sostre o fracció

Ús comercial 1 plaça/100 m2 sostre o fracció
Ús d’oficines 1 plaça/100 m2 sostre o fracció
Ús industrial 1 plaça/100 m2 sostre o fracció
Equipaments docents 5 places /100 m2 sostre o fracció
Equipaments esportius,
culturals i recreatius 5 places/100 places d’aforament

de l’equipament
Altres equipaments públics 1 plaça/100 m2 sostre o fracció
Zones verdes 1 plaça/100 m2 sòl
Franja costanera 1 plaça/10 ml de platja
Estacions de ferrocarril 1 plaça/ 30 places ofertes de circulació
Estacions d’autobusos
interurbans 0,5 places/30 places ofertes de circulació

ANNEX 3

Aparcament de vehicles
S’estableixen les següents reserves mínimes d’aparcament de vehicles

situats fora de la via pública.

Places mínimes d’aparcament

Turismes Motocicletes
(places mín. 4,75 x 2,4 m) (places mín. 2,20 x 1,00

m)
Ús d’habitatge màx. d’1 màx. de 0,5

plaça/habitatge places/habitatge
1 plaça/100 m2 1 plaça/200 m2

sostre o fracció sostre o fracció
Estacions de ferrocarril
i d’autobusos
interurbans 5 places/30 places 5 places/30 places

ofertes de circulació ofertes de circulació

ANNEX 4

Dèficit d’explotació del transport públic de superfície
El càlcul del dèficit anual del transport públic de superfície es farà d’acord

amb la següent fórmula:

D=365 x r x p x 0,7

D=dèficit d’explotació del transport públic de superfície.
r=increment dels km totals de recorregut diàriament establint 6 circu-

lacions mínimes a cada parada.
p=preu unitari del km recorregut.

El preu unitari del km de recorregut pel transport públic de superfície
en euros s’obtindrà de la darrera publicació del Departament de Políti-
ca Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, amb l’apli-
cació de l’IPC corresponent fins a l’any en curs. Els valors per a l’any 2004
són els següents:

Preu unitari del km de recorregut pel transport públic de superfície (euros).
Any 2004

Ciutats grans 4,72
(més de 500.000 habitants)

Transport urbà Ciutats mitjanes 3,41
(de 100.000 a 500.000 habitants)
Ciutats petites 2,63
(menys de 100.000 habitants)

Transport interurbà 1,98

(06.261.091)
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DECRET
345/2006, de 19 de setembre, de reestructuració
del Gabinet del Conseller o Consellera de Jus-
tícia.

El Decret 284/2002, de 12 de novembre, d’es-
tructuració i de reestructuració parcial de diver-
sos departaments de l’Administració de la Ge-
neralitat va ser anul·lat per la Sentència del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de
29 de desembre de 2005, la part dispositiva de
la qual es va publicar a la Resolució PRE/978/
2006, de 6 d’abril (DOGC núm. 4613, de
12.4.2006). El Títol 1 del Decret esmentat va
establir l’organització general del llavors Depar-
tament de Justícia i Interior.

Posteriorment, el Decret 68/2004, de 20 de
gener, d’estructuració i de reestructuració de
diversos departaments de l’Administració de la
Generalitat, va establir, al seu títol 3, l’organit-
zació general del Departament de Justícia.

Pels decrets 321/2004, de 6 de juliol i 176/2005,
de 30 d’agost, s’ha reestructurat la Secretaria
General del Departament de Justícia.

El Decret 425/2004, de 9 de novembre, de
reestructuració parcial del Departament de
Justícia, fixa l’estructura i funcions de la Secre-
taria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i
Justícia Juvenil, la Direcció General de Dret i
d’Entitats Jurídiques i la Direcció General de
Relacions amb l’Administració de Justícia.

Finalment, el Decret 272/2005, de 27 de de-
sembre, estableix l’organització territorial del
Departament de Justícia.

Aquest Decret té per objecte substituir els
preceptes que restarien afectats per la Sentèn-
cia del Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya abans esmentada, pel que fa a les uni-
tats d’assistència i suport al conseller o consellera
de Justícia.

D’altra banda, per l’Acord de 20 de gener de
2004 es regulen determinats aspectes del règim
del personal eventual al servei de l’Administra-
ció de la Generalitat i pel Decret 2/2005, d’11 de
gener, es regula el règim jurídic del personal
eventual de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya.

Per això, de conformitat amb el que estableix
la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organit-
zació, procediment i règim jurídic de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya, a pro-
posta del conseller de Justícia i d’acord amb el
Govern,

DECRETO:

Article únic
Òrgan d’assistència i suport al conseller o con-
sellera de Justícia

1. El Gabinet del Conseller o Consellera és
l’òrgan d’assistència i suport del conseller o
consellera de Justícia, del qual depèn directa-
ment.

2. El Gabinet del Conseller o Consellera i les
unitats que l’integren es regeixen pel que esta-
bleix l’Acord del Govern de 20 de gener de 2004,

pel qual es regulen determinats aspectes del
règim del personal eventual al servei de l’Ad-
ministració de la Generalitat.

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES

—1 Es deroga el capítol 2 del títol 3 del De-
cret 68/2004, de 20 de gener, d’estructuració i de
reestructuració de diversos departaments de
l’Administració de la Generalitat.

—2 Queda igualment derogada qualsevol dis-
posició de rang igual o inferior que contradigui
aquest Decret o que s’hi oposi.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de
la seva publicació al Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya.

Barcelona, 19 de setembre de 2006

PASQUAL MARAGALL I MIRA

President de la Generalitat de Catalunya

JOSEP M. VALLÈS

Conseller de Justícia

(06.248.090)

DECRET
346/2006, de 19 de setembre, de concessió del Pre-
mi Justícia de Catalunya.

El Decret 77/2003, de 18 de març, pel qual es
regulen les distincions en matèria de justícia a
Catalunya, modificat pel Decret 320/2004, de 6
de juliol, va crear el Premi Justícia de Catalunya,
establint els requisits que ha de reunir la persona
física o jurídica guardonada.

L’Institut de Reinserció Social (IRES) és una
organització no governamental que es va cons-
tituir l’11 de juny de 1969 com associació sen-
se ànim de lucre d’àmbit estatal i que l’any 2006
s’ha constituït com a Fundació amb l’objectiu de
potenciar més la seva organització. És membre
de la Conferència Europea per a la llibertat
condicional, probation (CEP), organització que
integra representants governamentals, entitats
i particulars amb la finalitat de promoure l’ex-
tensió de les mesures penals alternatives en el
conjunt de tota Europa com a sistema eficaç i
proporcionat de resposta penal diferent de l’em-
presonament.

En el moment de la seva creació el terme
“reinserció social” era desconegut al nostre país
mentre que ja era una realitat als països demo-
cràtics de l’Europa Occidental. L’actuació de
l’IRES va fer possible des de bon començament
l’aplicació pràctica de la reinserció social, que
es va adreçar principalment a l’atenció social,
psicològica i educativa de persones i col·lectius
en situació de risc social amb dificultats socio-
econòmiques.

En aquest sentit, l’atenció professionalitza-
da per tal d’afavorir la reintegració social del
conjunt de persones, joves i adultes, sotmeses
a mesures d’execució penal ha estat un dels

principals àmbits d’actuació de l’IRES des de la
seva fundació.

Així, des de l’inici de l’exercici de competèn-
cies en l’àmbit de l’execució penal per part de
la Generalitat de Catalunya, l’IRES ha col·-
laborat estretament amb el Departament de
Justícia en l’assoliment de la funció constituci-
onal de reinserció i reeducació de les persones
sotmeses a mesures penals o de justícia juvenil.
Des de l’any 1984 i amb aquest objectiu, l’IRES
ha subscrit convenis de col·laboració amb la
Generalitat, adreçats a la gestió de l’execució de
les mesures penals alternatives, de mediació
intercultural, de gestió d’acollida de joves sot-
mesos a mesures de medi obert, d’execució de
programes formatius en medi obert per a joves
menors que han comès delictes violents, entre
d’altres.

A més l’IRES és membre de la Mesa de Par-
ticipació Social del sistema penitenciari català
i participa activament en la difusió i sensibilit-
zació pública de la funció rehabilitadora de l’exe-
cució penal mitjançant l’edició d’estudis i inves-
tigacions de camp.

Per això, de conformitat amb el que disposen
els articles 1 i 2 del Decret 77/2003, de 18 de
març, modificat pel Decret 320/2004, de 6 de
juliol, a proposta del conseller de Justícia i
d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article únic
Atorgar el Premi Justícia de Catalunya a la

Fundació Institut de Reinserció Social (IRES).

Barcelona, 19 de setembre de 2006

PASQUAL MARAGALL I MIRA

President de la Generalitat de Catalunya

JOSEP M. VALLÈS

Conseller de Justícia

(06.251.026)

DECRET
347/2006, de 19 de setembre, de concessió del Pre-
mi Justícia de Catalunya.

El Decret 77/2003, de 18 de març, pel qual es
regulen les distincions en matèria de justícia a
Catalunya, modificat pel Decret 320/2004, de 6
de juliol, va crear el Premi Justícia de Catalunya,
i establí els requisits que ha de reunir la perso-
na física o jurídica guardonada.

L’excel·lentíssim senyor Carlos Jiménez
Villarejo, nascut a Màlaga l’any 1935, es va lli-
cenciar en dret per la Universitat de Grana-
da. Ingressà a la carrera fiscal l’1 de abril de
1962, quan va ser destinat a la Fiscalia de
Barcelona, data des de la qual ha estat sem-
pre professionalment i personal relacionat
amb Catalunya. L’any 1973 va ser sancionat
durant dos anys amb un trasllat forçat a la
Fiscalia d’Osca per la seva intervenció en la
defensa dels drets humans i de les llibertats po-
lítiques de ciutadans de Catalunya i per la seva

DEPARTAMENT
DE JUSTÍCIA


