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1.- Presentació 

1.1.- Introducció 

Per encàrrec de l’Ajuntament de Sudanell, LA LLENA ambiental SCP amb NIF J-
25.506.809, realitza aquest Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada (en endavant, 
EAMG), per avaluar les afeccions sobre la mobilitat que potencialment poden derivar-
se de l’aprovació i desplegament del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (en 
endavant, POUM), definir les directrius i mesures per tal d’assegurar que la nova 
mobilitat generada s’encabeixi dins paràmetres que facilitin la integració d’un model de 
mobilitat integradora i sostenible. Aquest EAMG és part de la documentació necessària 
per a completar la tramitació del POUM, atenent al mandat de l’art. 59.3 c) del Decret 
Legislatiu1/2010, de 3 d’agost, , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i 
a l’art. 71 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei.  

L’EAMG ha de definir les directrius i mesures per assegurar que la nova mobilitat 
generada s’encabeixi dins paràmetres que facilitin la integració d’un model de mobilitat 
integradora i sostenible. Aquest EAMG és part de la documentació necessària per a 
completar la tramitació del POUM, atenent al mandat de l’art. 59.3 c) del Text Refós de 
la Llei 1/2010, de 3 d’agost, d’urbanisme (en endavant, LUC) i a l’art. 71 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei (en endavant, 
RLUC).  

La redacció d’aquest EAMG respon fonamentalment a l’esperit de la LUC que preveu la 
necessitat que l’exercici de les competències urbanístiques ha de garantir l’objectiu del 
desenvolupament urbanístic sostenible i s’inclou en la línia de treball que estableix 
l’Informe Ambiental del POUM de Sudanell. 

1.2.- Marc legal 

D’acord amb els principis de sostenibilitat generalment acceptats i reconeguts en 
multitud de tractats, declaracions i legislacions internacionals, i concretament en l’art. 3 
LUC, on es defineixen els principis generals de l’actuació urbanística, s’estableix que 
l’exercici de les competències urbanístiques ha de garantir l’objectiu del 
desenvolupament urbanístic sostenible en tots els seus àmbits, inclosa la mobilitat.  

L’EAMG s’ha realitzat d’acord amb l’observança de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la 
mobilitat, del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis 
d’avaluació de la mobilitat generada i d’acord al conjunt de normativa amb incidència 
sobre mobilitat1. En aquest sentit, el RLUC ja estableix la necessitat de l’EAMG per al 
planejament derivat i específicament diu: 

“Art. 71. ” Estudi d’avaluació de la mobilitat generada. La documentació del pla 
d’ordenació urbanística municipal ha d’incloure un estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada, amb el contingut que determina la legislació sobre mobilitat.” 

Posteriorment, el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis 
d’avaluació de la mobilitat generada, que desenvolupa la Llei 9/2003, de 13 de juny, de 
la mobilitat, també estableix els casos en què resulta d’aplicació: 

Art. 3. Àmbit d’aplicació del EAMG 

3.1. b) Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin 
nova classificació de sòl urbà o urbanitzable. 

                                                 
1 Marc legal (Annex 1). 
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1.3.- Impactes ambientals i socials de la mobilitat 

Un component essencial en el model de territori és la mobilitat, és a dir, la xarxa de 
comunicacions que fan possible els desplaçaments amb transport privat o públic, ja 
que condicionen en bona mesura l’ocupació del sòl. No en va, la mobilitat presenta 
costos o impactes ambientals i socials: 

a) impactes ambientals: emissió de gasos –alguns d’efecte hivernacle–, partícules, 
soroll i altres contaminants atmosfèrics, 

b) impactes socials: accidents de trànsit, que eleven la taxa de mortalitat, soroll i 
retencions de trànsit que provoquen estrès a les persones, 

c) impactes econòmics: les retencions i aglomeracions de trànsit provoquen pèrdues 
de temps dels treballadors i importants disminucions de la productivitat. 

1.4.- Objectius 

L’objectiu principal d’aquest EAMG és definir l’increment de desplaçaments derivats del 
desenvolupament del POUM de Sudanell i com s’estructuren aquests desplaçaments en 
els eixos viaris del municipi i el sector. L’EAMG ha de definir la mobilitat actual del 
municipi, detectar les disfuncions i generar respostes i solucions a aquestes disfuncions. 
En definitiva, el que pretén és millorar la qualitat de vida dels habitants de Sudanell 
mitjançant la mobilitat, establint les mesures adients per facilitar una mobilitat que 
promogui l’ús de mitjans de transport menys contaminants, possibiliti una disminució de la 
mobilitat obligada i faciliti el transport als col·lectius amb disfuncions de mobilitat. 

Així doncs, l’objectiu general que han d’orientar la planificació del model de mobilitat és la 
disminució de la mobilitat obligada, ja sigui per qüestions de treball o estudis. La 
disminució de la mobilitat, automàticament comporta una disminució del trànsit i la no 
necessitat d’ocupar nous espais per a infraestructures i carreteres i fins i tot la recuperació 
d’espais lliures i peatonals. 

L’assoliment d’una mobilitat sostenible aplicada en l’àmbit del municipi de Sudanell passa 
per: 

1.- Creació de nuclis policèntrics, que incorporin equipaments, zones industrials i 
comercials fàcilment assequibles, disminueixin el nombre total de desplaçaments diaris en 
vehicles i, en conseqüència, l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, partícules 
contaminants i sorolls. 

2.- Potenciació del transport públic. Els mitjans de transport públic permeten una major 
eficiència en el consum de combustible per usuari, de manera que es poden reduir el 
nombre de viatges i les emissions causants de la contaminació atmosfèrica. Però la seva 
utilització es veu condicionada a una raonable oferta de freqüència de pas i unes bones 
connexions entre els diferents modes de transport i els principals pols d’atracció. Així, cal 
garantir la connexió amb transport públic dels diferents pols urbans integrats en un mateix 
sistema econòmic, comercial i social i augmentar l’oferta de servei. El foment del transport 
públic permetrà reduir l’impacte ambiental de la mobilitat, garantir un servei amb un elevat 
benefici social i, en darrera instància, reduir també la superfície necessària per a 
infraestructures de transport. 

3.- Establiment de pautes per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de 
barreres arquitectòniques. La definició de paràmetres i elements que estableixin 
mesures generals i concretes per facilitar la mobilitat al gruix de la població i en especial, 
als sectors amb mobilitat reduïda permet l’establiment de ciutats més assequibles pel 
conjunt dels ciutadans. 
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4.- Potenciació dels mitjans de transport mecànics. L’ús de la tracció mecànica (a 
peu, bicicleta, etc.) en relació a la tracció motoritzada permet la descongestió de les 
vies destinades a l’ús de vehicles privats, millorant la qualitat de vida dels habitants de 
Sudanell, i permetent la disminució d’emissions de gasos contaminants  

1.5.- Directrius de mobilitat sostenible 

Per aconseguir la millora de la qualitat de vida del habitants de Sudanell mitjançant 
l’eficiència i l’eficàcia de la mobilitat associada a la nova zona residencial i 
d’equipaments, cal tenir en compte les directrius següents, que tanmateix cal partir de 
la base que estan concebudes per al conjunt del territori català i no específicament per 
a municipis rurals: 

1.5.1.- Promoure i facilitar l’ús dels mitjans de transport menys contaminants i 
augmentar l’eficàcia dels mitjans de transports motoritzats 

La utilització de mitjans de transport mecànics (a peu o bicicleta) i la maximització del 
transport públic comporta la reducció d’emissions atmosfèriques contaminants i sorolls 
alhora que es descongestiona la xarxa viària i millora la qualitat de vida dels habitants. 
La millora en l’eficiència del transport, sigui mitjançant el transport públic, compartició 
del vehicle privat i altres sistemes, facilita l’assoliment dels objectius de minimització de 
trànsit rodat i disminució d’emissions contaminants. En aquest sentit, caldrà: 

· Establir reserves d’espai per a vianants i bicicletes, creant espais de preferència, 
garantint així els seus drets i seguretat i afavorint-ne la utilització. 

· Millorar la xarxa de transport públic, millorant-ne la qualitat i les freqüències de pas. 

· Protegir els carrils bus urbans i interurbans i evitar la invasió per part dels usuaris 
d’altres mitjans de transport. 

· Fomentar el carpooling (cotxe compartit) com a alternativa a la tinença de vehicle 
privat.  

1.5.2.- Minimització dels impactes dels diferents mitjans de transport  

Caldrà compatibilitzar els diferents mitjans de transport de manera que no 
s’interfereixin mútuament i que es maximitzi el nivell de qualitat dels usuaris. En aquest 
sentit, caldrà: 

· Definir una xarxa viària bàsica que pugui donar un servei fluid i de qualitat al vehicle 
privat sense envair l’espai de vianants i ciclistes. 

· Limitar la circulació dels vehicles privats en zones més sensibles reservades per a 
vianants i ciclistes. Així es permetria garantir uns estàndards de qualitat de mobilitat 
per a vianants i ciclistes i, alhora, millorar la qualitat atmosfèrica i facilitar el 
desenvolupament econòmic, social i cultural. 

· Definir la circulació de vehicles pesants de manera que no s’interfereixi amb la 
fluïdesa i la qualitat de la mobilitat dels diferents mitjans de transport. 

· Establir una zona d’aparcament de vehicles privats per tal que no s’interfereixi en 
els diferents modes de transport, especialment vianants i bicicletes. 
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2.- Marc territorial 

2.1.- Situació i característiques generals 

El municipi de Sudanell es troba al centre de la comarca del Segrià. Limita pel N amb 
Alcarràs i en una petita llenca amb Lleida essent el riu Segre la partió, per l’E amb 
Montoliu de Lleida, pel S amb Sunyer i per l’O amb Torres de Segre. Es tracta d’un 
terme petit amb un perímetre total de 15,4 km, essent la distància màxima de 5,200 km 
entre l’extrem S i l’extrem O. 

Sudanell, situat a tant sols uns 9 km de la ciutat de Lleida, forma part del Partit Judicial 
de Lleida i del bisbat homònim i en molts aspectes, com el comerç, els estudis o el 
treball, es pot dir que és una vila sota la influència d’aquella capital. La població, amb 
833 habitants (2007), es concentra al nucli principal. 

Taula 1. Característiques del municipi (2007). 

Municipi Comarca Superfície Habitants Densitat Altitud nucli 

Sudanell Segrià 8,7 km
2
 833 95,9 hab./km

2
 152 m 

Font: IDESCAT (2007). 

El municipi és un exemple típic de la morfologia imperant a la zona: pendents febles en 
sentit oest i predomini de zones planeres o ondulades assolint cotes que van des dels 
185 m d’altitud als turons de l’extrem sud-est als 115 m de l’extrem O a la llera del riu 
Segre. Està ocupat gairebé íntegrament per l’activitat agrària ja que a penes existeixen 
àrees forestals o dedicades a la pastura. El municipi és ben drenat ja que hi 
transcorren dos rius importants com el Segre que constitueix el límit nord, i el riu Set 
que tot i mostrar-se sec bona part de l’any, desemboca al Segre justament a Sudanell 
aportant les aigües d’una extensa conca.  

Sudanell és un municipi amb un nombre de població baixa, amb una estructura 
poblacional on predominen els grups d’edat avançada, determinant una població 
envellida, on el grup de majors de 65 anys representa més del 20 % de la població del 
municipi. 

Figura 1. Piràmide de població de Sudanell (2007). 

6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%

De 0 a 4 anys

De 5 a 9 anys
De 10 a 14 anys

De 15 a 19 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys

De 30 a 34 anys
De 35 a 39 anys

De 40 a 44 anys
De 45 a 49 anys

De 50 a 54 anys
De 55 a 59 anys

De 60 a 64 anys
De 65 a 69 anys

De 70 a 74 anys
De 75 a 79 anys
De 80 a 84 anys

De 85 a 89 anys
De 90 a 94 anys

95 anys i més

Homes Dones

 
Font:Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). 



Estudi d’avaluació de la mobilitat generada per al POUM de Sudanell 

LA LLENA ambiental   7/46 

Pel terme municipal de Sudanell hi transcorren dues carreteres, la C-230a, que circula 
per l’interior del nucli, i l’autopista AP-2, que circula entre1 i 1’5 km de la zona urbana, 
quedant deslligada de l’activitat i desenvolupament del municipi, ja que la sortida més 
pròxima es troba a uns 6 km en carretera, en la intersecció de l’autopista amb la C-12.  

Per una altra banda, un camí asfaltat actua com a nexe d’unió entre Sudanell i Torres 
de Segre, tot i que no disposa de les característiques ni la categoria de carretera. 

Un seguit de camins parteixen del nucli en forma radial per connectar Sudanell amb les 
diferents parts del terme municipal i també amb altres nuclis. 

2.2.- Encaix de Sudanell en els sistemes urbans del Segrià 

Sudanell es situa al baix Segrià, a tocar del riu Segre, de manera que les seves 
connexions amb altres municipis en queden condicionades, establint un eix nord-est –
sud-oest, paral·lel al riu, com el predominant en les relacions intermunicipals, establint 
la ciutat de Lleida com el principal pol d’atracció econòmic ,laboral, educacional i d’oci 
de Sudanell. 

La única carretera que dóna servei al nucli és la C-230a, que permet connectar 
Sudanell amb Lleida al nord i Llardecans al sud. 

Per una altra banda, transcorre pel terme municipal l’autopista AP-2, de Madrid a 
Barcelona, tot i que Sudanell no hi té entrada o sortida directa. 

Taula 2. Distàncies a Sudanell des de les principals capitalitats. 

Lleida 12,0 km 

Maials 29,5 km 

Fraga 22,5 km 

Les Borges Blanques 32,0 km 

Flix 49,2 km 

Barcelona 171,7 km 

  Font. www.mobilitat.org. 

2.3.- El PTPP i les noves infraestructures de mobilitat i transport 

El Pla Territorial Parcial de Ponent (PTPP), que en el moment de redacció del present 
informe es troba aprovat definitivament pel conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques en data 24 de juliol de 2007, determina les principals estratègies de 
desenvolupament territorial, entre les quals, el sistema d’infraestructures de mobilitat i 
transport, que determina les actuacions a dur a terme en l’adequació d’infraestructures 
existents i les noves infraestructures de mobilitat a desenvolupar. 

Pel que fa al municipi de Sudanell, el PTPP no preveu cap nova actuació ni millora de 
la xarxa de transport actual que afecti directament el municipi, tot i que sí es preveu la 
millora de la C-12 des de Maials fins Alfés, cosa que podria millorar les comunicacions 
de Sudanell, que es troba a uns escassos 9 quilòmetres de la C-12. 

2.4. Estructura urbana 

El municipi de Sudanell ha centrat tot el creixement urbanístic i la població en un sol 
nucli, el de Sudanell, el qual es situa el bell mig del terme municipal. L’ocupació del sòl 
urbà es configura més o menys radialment al voltant de la vila closa medieval i després 
ve condicionat per les vies de circulació –C-230a que ara travessa el bell mig del nucli- 
constituint un exemple més de colonització progressiva, que a mesura que avancen els 
segles, s’eixampla, salvant el petit assentament primitiu a redós de la turonada 
elevada. 
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Així, el nucli de Sudanell es pot dividir en tres grups: el nucli històric medieval, el raval i 
l’eixample modern. 

El nucli històric medieval vigent fins al segle XVIII, situat entre el carrer Barranc i Verge 
de Montserrat, recorda l’ametlla característica dels nuclis de l’època amb carrers 
estrets que encara es conserven actualment i les cases fortes situades a tocar de 
l’actual plaça de l’Ajuntament. L’entrada principal, l’accés a la qual ha estat tallat pel 
canal de Serós, es trobaria a final del carrer Major, d’on arrenca el camí de la Vilabella. 

El raval fruit de la intensificació agrària, des del segle XVIII fins a la primeria del segle 
XX, es desenvolupa al sud del nucli medieval com un creixement lineal a l’entorn del 
carrer o camí de Lleida i la seva bifurcació cap a Torres de Segre (carrer Sant Antoni) i 
vers Sunyer (carrer Mossèn Folguera). 

L’espai central esdevé la plaça de la nova església construïda al segle XVIII. Sobre la 
base d’uns carrers més amples es desenvolupa un parcel·lari urbà no gaire diferent del 
preexistent, amb la típica casa entremitgeres. 

L’eixample modern, que es remunta als anys 50, 60 i 70, es desenvolupa a l’entorn de 
la carretera de Torres, buscant l’estructura urbana d’eixample, i més modernament es 
dóna un creixement dispers cap als Erals de Dalt trencant amb el model constructiu 
anterior, amb l’aparició de grans magatzems per a usos industrials i similars. 

En resum, l’estructura urbana respon al patró típic de la zona, amb un nucli compacte 
de carrers estrets i predomini de la casa entre mitgeres i ravals i afores amb habitatge 
aïllat unifamiliar i plurifamiliar.  
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3.- Diagnosi de la mobilitat actual 

3.1.- Dinàmica de la mobilitat municipal 

La mobilitat municipal pot assimilar-se amb la “mobilitat quotidiana” de les persones 
que fan ús del municipi. 

Tradicionalment, aquesta mobilitat s’havia associat a la mobilitat obligada per motius de 
treball i/o estudis, i tenia un caràcter pendular, de casa a la feina o de casa al centre 
d’estudis i a la inversa. No obstant, en l’actualitat aquesta distinció (obligada i no 
obligada) és arbitrària perquè els motius per a moure’s són més i més diversos: anar a 
comprar, dur la canalla a l’escola o a música, anar a classe de dansa, anar a fer 
gestions... Són raons que tenen a veure amb la satisfacció de necessitats (educatives, 
sanitàries, laborals...), però també amb noves tendències: l’augment de la productivitat, 
l’increment del consum, la conciliació de la vida familiar i laboral i l’ampliació del temps 
lliure, així com també amb l’estratègia personal o familiar de consum i amb les classes 
socials...  

Així doncs, s’ha passat d’una “mobilitat obligada” a una “mobilitat quotidiana” i d’una 
mobilitat pendular a una mobilitat en núvol, que vincula diferents punts d’origen i 
destinació i que afecta cada vegada a un nombre més gran de persones.  

No obstant, resulta difícil caracteritzar aquesta mobilitat per la manca de dades i 
perquè la sistemàtica de recollida de dades no s’ha adaptat a aquest nou model (per 
ex. els nens i nenes no s’inclouen a moltes de les enquestes, així com també 
s’exclouen els viatges a peu). Per aquest motiu, en aquesta diagnosi es caracteritza la 
dinàmica de la mobilitat municipal des del concepte tradicional de la mobilitat obligada 
i, concretament, des de les seves dues components bàsiques: 

a) mobilitat intramunicipal: composada pels desplaçaments que es generen en l’àmbit 
del municipi, amb inici i final en el mateix sense depassar els límits de terme. 

b) mobilitat intermunicipal: és aquella que té origen i destí en municipis diferents. 

Una part dels desplaçaments, els referents a la mobilitat intermunicipal, es donen per 
causes externes, ja que Sudanell no disposa de centres d’educació superior ni centres 
sanitaris i disposa d’un teixit laboral i comercial reduït en comparació a l’oferta que 
estableix Lleida. 

Les dades estadístiques oficials analitzen la mobilitat obligada, que es disgrega en la 
mobilitat obligada per motius de treball i per motius d’estudis, és a dir, aquella 
imprescindible per dur a terme les activitats diàries. Les últimes dades publicades per 
l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), i a partir de les quals s’analitza la 
mobilitat del municipi de Sudanell, es refereixen a 2001. 

Tot i que una gran part dels viatges es realitzen al voltant de la mobilitat obligada 
(viatges generats en relació amb la feina i l’educació), cada vegada agafen una major 
predominança altres viatges. El major pes que ha agafat la mobilitat quotidiana, amb 
viatges relacionats amb el consum, l’oci i la conciliació de la vida familiar i laboral, dóna 
lloc a una utilització de l’espai públic diferent. Aquesta diferenciació es dilueix en els 
nuclis rurals de poca envergadura, on sovint els diferents pols d’atracció comercials, 
d’oci, culturals, laborals i educacionals es troben concentrats a distàncies inferiors al 
quilòmetre si es troben dins el mateix nucli. Així, els viatges tant de mobilitat obligada 
com no obligada es realitzen de manera entrelligada i indistintament del mitjà de 
transport. Val a dir que en els nuclis rurals de dimensions reduïdes, com és el cas de 
Sudanell, una gran part d’aquest pols d’atracció es situen fora del municipi, en aquells 
pobles o ciutats amb suficient massa crítica per a poder mantenir aquests serveis. 
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Val a dir que l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana de Ponent 2006 (EMQ – Ponent 2006), 
realitzada pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, ja incorpora dades 
referents a aquests desplaçaments “pendulars” o associats al motiu de desplaçament, 
aportant una visió més general i real de la mobilitat. Cal tenir en compte, però, que les 
dades aportades per l’EMQ – Ponent 2006 són de caire generalista, ja que estan 
agregades per tota la demarcació, establint alguns biaixos i errors d’interpretació 
establerts per la incorporació de ciutats de major importància, on es disposa de 
transport públic intern, hi ha una major disponibilitat de serveis o l’activitat econòmica hi 
és de major envergadura. 

Així, segons l’EMQ – Ponent 2006, la major part dels desplaçaments diaris es realitzen 
per motius personals (28,3%), mentre que la mobilitat associada al treball i l’àmbit 
laboral representa un 25,3 % dels desplaçaments diaris. Val a dir, que aquesta 
enquesta diferencia entre els motius dels viatges la tornada a casa, ja sigui des de 
l’àmbit laboral com des d’àmbits personals, confirmant així la tendència pendular de la 
mobilitat. Si agrupem els viatges de tornada a casa, des de motius personals i des de 
motius ocupacionals, amb els corresponents desplaçaments per motius ocupacionals i 
motius personals, la mobilitat associada a les gestions personals continua ocupant la 
major part dels desplaçaments. 

Pel que fa al mode dels desplaçaments, sense realitzar distincions per motivacions i de 
mitjana, un 48,35 % dels desplaçaments es realitzen en transport privat, un 5,9 % en 
transport públic i un 45,7 % en mitjans de transport no motoritzats. 

Val a dir que es detecta una forta diferenciació entre els dies feines i els caps de 
setmana, on la mobilitat és menor, especialment la relacionada amb motius laborals.  

Figura 2. Motiu i mode dels desplaçaments a l’àmbit de Ponent. 

 

 
Font: EMQ – Ponent 2006 

Aquestes dades, però, s’han de relativitzar en municipis com Sudanell, on els transport 
públic hi és més aviat escàs i una part dels motius personals no es poden donar en el 
mateix municipi, augmentant així els desplaçaments en vehicle privat. 
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3.1.1.- Característiques de la mobilitat intramunicipal 

El nombre de desplaçaments a l’interior del municipi per motius de treball ha anat 
experimentant un descens continu al llarg dels anys, passant dels 200 viatges diaris el 
1991 als 150 del 2001. Aquesta disminució dels desplaçaments diaris interns al 
municipi han estat acompanyats per una davallada en el nombre de desplaçaments 
realitzats a peu o bicicletes, de manera que també s’ha donat una redistribució en el 
mitjà de transport utilitzat, tot i que els mitjans de transport individuals, bàsicament 
turismes i vehicles a motor, mantenen la proporció en la seva utilització. 

Taula 3. Nombre de desplaçaments diaris intramunicipals de Sudanell per raó laboral. 

 
Homes Dones 

Total 
Núm. % Núm. % 

2001 106 67,52 51 32,48 157 

1996 136 73,91 48 26,09 184 

1991 170 78,34 47 21,66 217 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (2008). 

Taula 4. Repartiment modal intramunicipal de Sudanell per raó de residència - treball. 

 Individual
2
 Col·lectiu

3
 Altres

4
 No aplicable Individual i altres 

Núm. % Núm. %. Núm. % Núm. %. Núm. %. 

2001 96 61,15 0 0,00 33 21,02 22 14,01 6 3,82 

1996 98 53,26 1 0,54 85 46,20 -- -- -- -- 

1991 133 61,29 27 12,44 57 26,27 -- -- -- -- 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (2008). 

Val a dir que aquests resultants difereixen sensiblement dels obtinguts de l’EMQ – 
Ponent 2006 en els dies feiners5, on es determina que el 7,9% dels desplaçaments 
realitzats per motius laborals es realitzen en transport públic, enfront del 0% que s’obté 
de les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). Els percentatges de 
desplaçaments realitzats en transport privat es mantenen en el mateix ordre, al voltant 
del 60%, en ambdues enquestes. 

Les diferències en les mostres d’anàlisis en els desplaçaments residència–estudi han 
donat lloc a què la redistribució del nombre de desplaçaments per mitjà de transport 
hagi sofert un fort canvi, donant lloc a què, l’any 2001, només quatre alumnes es 
desplacin a nivell intern municipal, ja que les dades analitzades el 2001 només 
inclouen a la comunitat educativa major de 16 anys. En anys anteriors el mode de 
transport més utilitzat són els mecànics (a peu, bicicleta,...). 

 

 

 

 

                                                 
2
 Transport individuals: vehicles privats com cotxes, motos i bicicletes. 

3
 Transport col·lectiu: autobús o autobús de l’empresa. 

4
 Altres: desplaçaments a peu i no desplaçaments. 

5
 Cal fer notar que s’utilitzen les dades dels dies feiners, on la majoria de la població 

desenvolupa la seva activitat laboral, de manera que siguin el màxim comparatives possible 
amb les enquestes de l’IDESCAT, centrades en la mobilitat obligada relacionada amb el treball. 
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Taula 5. Repartiment modal intramunicipal de Sudanell per raó residència–estudi
6
  

 Individual
7
 Col·lectiu

8
 Altres

9
 No aplicable Total 

Núm. % Núm. %. Núm. % Núm. %. 

2001 3 75,00 0 0,00 0 0,00 1 25,00 4 

1996 1 1,67 2 3,33 57 95,00 -- -- 60 

1991 3 4,76 4 6,35 56 88,89 -- -- 63 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (2008). 

3.1.2.- Característiques de la mobilitat intermunicipal 

La mobilitat obligada intermunicipal ve definida pels viatges generats per anar a un 
altre municipi a treballar o estudiar i per aquells que tenen origen en un altre municipi i 
destí a Sudanell. 

Taula 6. Nombre de desplaçaments diaris intermunicipals de Sudanell per raó de treball. 

 
Homes Dones 

Total 
Núm. % Núm. % 

2001 154 57,68 113 42,32 267 

1996 128 55,65 102 44,35 230 

1991 96 58,18 69 41,82 165 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (2008). 

El nombre de desplaçaments per anar a treballar, ja sigui amb origen o destí a 
Sudanell, ha sofert un fort augment en els últims anys de què es disposen dades. Cal 
especificar que hi ha una lleugera tendència a què la majoria dels desplaçaments 
estiguin realitzats per persones de sexe masculí, seguint l’estructura poblacional del 
municipi, on aproximadament el 53% dels habitants de Sudanell són homes. 

Taula 7. Repartiment modal intern-extern de Sudanell per raó laboral. 

 Individual Col·lectiu Altres Individual i col·lectiu 
Total 

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

2001 106 79,10 2 1,49 0 0,00 26 19,40 134 

1996 80 89,89 8 8,99 1 1,12 -- -- 89 

1991 57 73,08 16 20,51 5 6,41 -- -- 78 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (2008). 

Taula 8. Repartiment modal extern-intern de Sudanell per raó laboral. 

 
Individual Col·lectiu Altres 

No 
aplicable 

Individual i 
col·lectiu 

Col·lectiu i 
altres Total 

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

2001 110 82,71 14 10,53 1 0,75 6 4,51 1 0,75 1 0,75 133 

1996 115 81,56 23 16,31 3 2,13 -- -- -- -- -- -- 141 

1991 70 80,46 15 17,24 2 2,30 -- -- -- -- -- -- 87 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya (2008). 

Tot i l’augment registrat en el nombre total de desplaçaments, cal remarcar que el mitjà 
de transport més utilitzat és el vehicle privat, ja sigui per desplaçaments atrets o 

                                                 
6
Les dades de mobilitat per desplaçaments residència–estudi dels anys 2001 i 1996 no són 

comparables entre si ja que l’elaboració de l’estadística es va realitzar amb mostres diferents. 
En l’estudi de 2001, la mostra es centrà en estudiants majors de 16 anys, que sol englobar a 
aquells que ja han superat l’escolarització obligatòria. En canvi, el 1996 la mostra d’estudi 
englobava tota la comunitat educativa. 
7
 Transport individuals: vehicles privats com cotxes, motos i bicicletes. 

8
 Transport col·lectiu: autobús o autobús de l’empresa. 

9
 Altres: desplaçaments a peu i no desplaçaments. 
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generats a Sudanell, al voltant del 80 % dels desplaçaments es realitzen en transport 
individuals motoritzats. 

També en els viatges intermunicipals es dóna una discrepància entre les dades 
aportades per l’Institut d’Estadística de Catalunya i l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana 
de Ponent 2006. Així, la major diferència detectada recau en l’ús de mitjans de 
transport privats, on l’IDESCAT calcula que es situen al voltant del 80% dels viatges 
diaris enfront del 60% que determina l’EMQ – Ponent 2006 en els viatges en dies 
feiners. 

Pel que fa als desplaçaments residència–estudi, cal destacar que la mostra de població 
és reduïda, especialment el 2001, quan l’enquesta de mobilitat es centrà en els majors 
de 16 anys. L’any 2001 cap alumne utilitzava el transport públic, tot i que no podem 
analitzar quina tendència ha seguit ja que les mostres d’estudi dels anys 2001, 1996 i 
1991 són diferents. 

Tal i com es pot preveure, els estudiants que es desplacen des d’altres municipis a 
estudiar a Sudanell gairebé no es donen. Cal fer notar que el 2001 no hi ha 
desplaçaments per anar a estudiar a Sudanell, ja que la mosta d’estudi tant sols té en 
compte als majors de 16 anys, i el municipi no disposa de centres d’educació 
secundària que puguin acollir aquests alumnes. 

Taula 9. Repartiment modal intern-extern de Sudanell per desplaçaments residència–estudi. 

 Individual Col·lectiu Altres 
Total 

Núm. % Núm. % Núm. % 

2001 20 95,24 0 0,00 1 4,76 21 

1996 17 22,97 57 77,03 0 0,00 74 

1991 13 22,03 40 67,80 6 10,17 59 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

Taula 10. Repartiment modal extern-intern de Sudanell per desplaçaments residència–estudi. 

 Individual Col·lectiu Altres 
Total 

Núm. % Núm. % Núm. % 

2001 0 0 0 0 0 0 0 

1996 3 50,00 2 33,33 1 16,67 6 

1991 1 16,67 5 83,33 0 0,00 6 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

3.1.3.- Balanç de la mobilitat municipal per raó de treball 

L’autosuficiència laboral i l’autocontenció són dos indicadors que permeten comparar 
l’evolució de la mobilitat obligada d’un municipi. L’autosuficiència avalua els llocs de 
treball que estan coberts per treballadors residents en el mateix municipi. 
L’autocontenció estudia el nombre de persones actives a Sudanell que treballen en el 
mateix municipi. Així doncs, a major autosuficiència i autocontenció, menor mobilitat 
obligada intermunicipal. 

Taula 11. Autosuficiència laboral de Sudanell. 

Any 

Treballen al municipi 
Treballen fora 
del municipi 

Oferta de llocs de 
treball a Sudanell 

Autosuficiència (%) 
Residents 

No 
residents 

2001 157 133 134 290 54,14 

1996 184 141 89 325 56,62 

1991 217 87 78 304 71,38 

Font: elaboració pròpia. 
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En el cas de Sudanell, l’autosuficiència presentava valors mitjans, en un inici, al voltant 
del 70% el 1991, però amb el pas dels anys, anà disminuint el valor. Això indica que 
aproximadament la meitat del llocs de treball que s’oferien al municipi eren coberts per 
residents a Sudanell (el 1991, el 70% dels llocs de treball eren coberts per residents). 
El fet que l’autosuficiència tingui valors mitjans denota que una part important de 
l’activitat productiva que es dóna en el municipi es realitzada per persones foranes al 
mateix, obligant als treballadors a augmentar la seva mobilitat. 

Taula 12. Autocontenció laboral de Sudanell. 

Any 

Treballen al municipi 
Treballen fora 
del municipi 

Nombre de persones 
actives de Sudanell. 

Autocontenció (%) 
Residents 

No 
residents 

2001 157 133 134 291 53,95 

1996 184 141 89 273 67,40 

1991 217 87 78 295 73,56 

Font: elaboració pròpia. 

Pel que fa a l’autocontenció, Sudanell presenta uns valors mitjans, al voltant del 50 % 
el 2001, tot i que presenten una forta tendència a disminuir. Aquest valor ens indica 
que la meitat de la població activa de Sudanell treballava al mateix municipi. Sudanell 
és un municipi petit, amb poca oferta laboral, per la qual cosa una gran part de la 
població activa del municipi està ocupada en localitats veïnes, sobretot aquells que 
treballen en el sector secundari (indústries manufactureres i construcció) i en el 
comerç. 

Taula 13. Localització de l’ocupació per branques d’activitat (2001). 

 

Resideixen i 
treballen a 
Sudanell 

Resideixen a 
Sudanell i 

treballen fora 

Resideixen fora 
i treballen a 

Sudanell 

Total 
treballant a 
Sudanell 

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

Agricultura i ramaderia 76 48,41 10 7,46 14 10,53 90 31,03 

Pesca 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Indústries extractives 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Indústries manufactureres 23 14,65 17 12,69 25 18,80 48 16,55 

Electricitat gas i aigua 0 0,00 3 2,24 3 2,26 3 1,03 

Construcció 13 8,28 15 11,19 6 4,51 19 6,55 

Comerç i reparació 12 7,64 17 12,69 23 17,29 35 12,07 

Hostaleria 9 5,73 5 3,73 0 0,00 9 3,10 

Transport i comunicacions 0 0,00 13 9,70 0 0,00 0 0,00 

Mediació financera 1 0,64 2 1,49 1 0,75 2 0,69 

Immob,lloguers i serveis empr. 3 1,91 10 7,46 2 1,50 5 1,72 

Adm. Pública defensa i SS 5 3,18 16 11,94 2 1,50 7 2,41 

Educació 0 0,00 9 6,72 5 3,76 5 1,72 

Sanitat i serveis socials 12 7,64 10 7,46 51 38,35 63 21,72 

Altres serveis 3 1,91 7 5,22 1 0,75 4 1,38 

Total 157 100,00 134 100,00 133 100,00 290 100,00 

Font: IDESCAT (2008). 

L’existència d’una residència per a discapacitats gestionada per l’associació ASPROS 
distorsiona les estadístiques econòmiques i també de mobilitat, ja que és un dels grans 
pols d’atracció de viatgers, ja que la residència ocupa un gran nombre de les persones 
incloses en el grup de sanitat i serveis socials, el qual es desproporcionadament elevat 
pel que fa a la realitat del municipi, de manera que s’erigeix com un dels principals 
generadors de mobilitat del nucli, tant per a residents com per aquells que no 
resideixen a Sudanell. 
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3.2.- Pols generadors i atraients de mobilitat 

Els centres d’atracció de viatges del municipi de Sudanell són: 

Equipaments i serveis 

Administratius 

· Ajuntament 

Educatius 

· CEIP el Roser 

· Llar d’infants municipal 

 Sanitaris 

· Consultori mèdic  

 Culturals, socials i religiosos 

· Església de Parroquial de Sant Pere 

· Sala de ball 

 Esportius 

· Zona esportiva 

Altres 

· Cementiri 

· Residència ASPROS 

Activitat econòmica 

· LUQSA 

· Cooperativa de Sant Pere 

· Fruteros Asturianos SAT 

· Nostres Fruits SAT 

· Arcosegre SAT 

Figura 3. Principals pols atraients de mobilitat de Sudanell 

 
Font. Elaboració pròpia 
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3.3.- Caracterització de la xarxa viària 

a. Xarxa bàsica 

La xarxa bàsica del municipi està formada per aquelles vies de competència 
supramunicipal, les quals uneixen els nuclis del municipi amb els veïns. Aquestes vies 
conformen els principals eixos de comunicació per a vehicles, acollint la major part del 
trànsit del municipi. En el cas de Sudanell, cal tenir en compte que la seva situació vora 
el riu Segre li confereix algunes característiques especials, ja que aquest suposa una 
barrera per a la comunicació amb els nuclis situats a l’altra banda del riu. Alhora, el pas 
de l’autopista AP-2 pel terme, també genera una situació anòmala, ja que el municipi 
acull una infraestructura de gran capacitat i altes prestacions però que no es troba 
comunicada amb el nucli directament. L’entrada més propera a l’autopista des de 
Sudanell es la de Lleida, situada a en l’encreuament amb la carretera C-12. 

Així doncs, els principals eixos de comunicació d’aquesta xarxa bàsica són: 

o Eix principal, carretera C-230a, antiga N-230, que a partir de la millora d’aquesta, 
passà a anomenar-se C-12 i la N-230 esdevingué una carretera de caràcter 
secundari. Aquesta carretera és l’eix principal de comunicació de Sudanell, ja que 
és la única que comunica el nucli amb altres municipis de la zona i els principals 
eixos de comunicació. Aquesta carretera, amb inici a Albatàrrec, té una amplada 
mitjana d’uns 8 metres sense vorals, tot i que el tram entre el nucli de Sudanell i 
l’empresa LUQSA l’amplada es redueix i l’asfaltat es troba en un pitjor estat. Des 
d’aquesta carreta sorgeixen els diferents ramals que condueixen als nuclis veïns, 
com LV-7003 a Sunyer, o a altres infraestructures de transport, com la L-700, que 
connecta la carretera C-230a amb la C-12, l’Eix de l’Ebre. 

  
Foto 1. Carretera C-230a en l’encreuament amb el vial que condueix al nucli de Sudanell. Es pot 
observar que no disposa de vorals. 

o Carretera local a Torres de Segre. Aquesta és una carretera de titularitat municipal, 
a càrrec dels Ajuntaments de Torres de Segre i Sudanell en els seus respectius 
termes. Ambdós ajuntaments arranjaren l’antic camí que connectava els nuclis,. 
Aquesta carretera té una amplada d’uns 6 metres i no disposa de marques 
horitzontals. 

o Altres infraestructures d’incidència. En aquest apartat s’hi inclouen altres carreteres 
o vies de major capacitat, com l’autopista AP-2. Cal destacar que l’autopista AP-2, 
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tot i que un tram del seu traçat circula per dins el terme municipal de Sudanell, no 
disposa d’entrada directa des del nucli. 

Figura 4. Principals eixos de comunicació que conformen la xarxa bàsica per a vehicles. 

 
Font: elaboració pròpia. 

b. Xarxa viària rural 

La xarxa viària rural està formada per tots aquells camins i pistes forestals del municipi 
que connecten Sudanell amb altres nuclis de població, les principals partides o zones 
del terme i les finques particulars. 

Es pot establir una classificació de la xarxa viària rural, formada per camins, en funció de 
l’ús principal, la intensitat de pas i les seves característiques, generalment de terra, encara 
que darrerament es tendeix a asfaltar els principals. Es pot diferenciar entre: 

° Xarxa Bàsica. Es refereix a aquella xarxa vial amb poblacions veïnes, amb les quals 
es mantenen fluxos en funció de l’existència de les vies més ràpides i l’estat del ferm. 
S’estructura com una xarxa radial i d’ella n’arrenquen altres camins de menor amplada 
que, en algun cas, connecten vials principals entre si. Formen part del domini públic i 
per aquest motiu, el manteniment és a càrrec de l’ajuntament. 

Taula 14. Xarxa viària rural bàsica de Sudanell. 

Nom camí  Amplada (m) Tipus paviment 

Camí de Sunyer 4 asfaltat 

Camí de Sarroca de Lleida 4,5 de terra 

Camí Salada de Dalt 3,5 de terra 

Camí Salada d’avall 3,5 asfaltat 

Camí del Sot 3 asfaltat 

Font: ajuntament. 

° Xarxa secundària. No constitueix un enllaç preferent entre nuclis, però es refereix a 
camins que reben una intensitat notable de trànsit agrícola, que comprèn turismes, 
motocicletes, tractors i altres tipus de maquinària, que en alguns casos, comuniquen 
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vials de la xarxa bàsica. També formen part del domini públic i per això, també són 
arranjats a càrrec de l’ajuntament. 

Taula 15. Xarxa viària rural secundària de Sudanell. 

Nom camí  Amplada (m) Tipus paviment 

Camí de Sudanell 5 asfaltat 

Camí Fondo 5 de terra 

Camí de la Valleta 4 de terra 

Camí Valleta (bis) 4,5 de terra 

Camí de la Volta 4,5 de terra 

Camí Carrerada 3 asfaltat 

Camí de Ribes 3 de terra 

Camí del Modalar 3 de terra 

Camí Les Planes 3 de terra 

Camí de la Volta de Baix 3,5 de terra 

Camí Cinc Boqueres 3,5 de terra 

Camí Cabanera del Pito 3 de terra 

Camí del Riu* 2,5 de terra 

Camí de les Llacunes 3 de terra 

Camí de les Fites 3 de terra 

      Font: ajuntament. 
      *El camí del Riu es presenta com una continuació del camí Carrerada, però cal tenir 
en compte que en l’encreuament del camí amb el riu Set el camí queda tallat. 

° Camins de servei. Camins que menen a finques o granges, i que arrenquen de les 
xarxes anteriors. Solen ser camins de titularitat privada amb un dret de pas constituït 
sobre ell en favor de tots els veïns, per la qual cosa també s’anomenen veïnals. 

Queden exclosos d’aquesta classificació general els camins de servei d’organismes o 
empreses, com els camins de servei de la Sèquia de Torres, del Canal de Seròs 
(FECSA) i de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre vora el riu. 

Taula 16. Xarxa viària rural de servei a les xarxes hidràuliques de Sudanell. 

Nom camí  Amplada (m) Tipus paviment 

C. servei Sèquia de Torres 3 terra 

C. servei Canal de Seròs 4 Terra 

C. CHE   

      Font: ajuntament. 

c. Vials urbans 

Fora ja de les vies intermunicipals i les ubicades pel terme, els carrers de Sudanell són 
vials on cohabiten els vehicles motoritzats amb els vianants i les bicicletes, tot i que 
generalment els vianants disposen d’un espai segregat, fora d’algunes excepcions en 
què els vials, per les seves característiques, no poden admetre el trànsit de turismes. 

Entre aquests vials urbans hi destaquen uns eixos que es poden classificar com a 
estructurants, els quals permeten la connexió de les vies interurbanes amb les 
diferents zones del nucli i on, donades les seves característiques, amb amplades de 
calçada lleugerament superiors a les de la resta del nucli, faciliten el pas dels vehicles 
motoritzats. 

El nucli de Sudanell presenta una estructura viària radial, on la plaça de l’Església 
actua com a centre i inici d’una gran part dels carrers del nucli. Entre aquests carrers 
destaquen el carrer de Lleida, el qual connecta la carretera C-230a amb la plaça de 
l’església establint un eix nord-est – sud-oest, l’Av. Catalunya, que s’estableix com la 
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continuació del carrer Lleida des de la plaça de l’Església i la plaça de la Santa Creu, 
donant lloc a la carretera de Sudanell a Torres de Segre. Juntament amb el carrer 
Barcelona, d’eix nord-sud, el qual enllaça el Canal de Seròs amb l’Av. Garrigues, 
conformen les vies estructurants del nucli. Val la pena destacar també el camí asfaltat 
que s’erigeix com la continuació de l’Av. Garrigues, d’eix pràcticament paral·lel al carrer 
Lleida, el qual també dóna sortida a la carretera C-230a. Connectant també la plaça de 
l’Església amb el camí del Canal, destaquen el carrer Barranc i el carrer del Segre, on 
també s’hi localitzen la sala de ball i el consultori mèdic. 

El carrer de Lleida s’estableix com l’entrada principal al nucli provinent de Lleida. La 
seva calçada té una mitjana d’uns 7 metres d’amplada, tot i que, a mesura que s’acosta 
a la plaça de l’Església, aquesta va disminuint fins als 5 m. Les voreres d’aquest carrer 
tenen una amplada variable entre 0,5 i 1 metre. 

Per una altra banda, el vial urbà que ressegueix el Canal de Seròs, el Camí del Canal, 
també pot actuar com una ronda per als vehicles. Cal tenir en compte, però, que un 
tram del vial té una amplada reduïda, inferior als 4 metres, de manera que la circulació 
de vehicles de grans dimensions no hi és factible. 

     
Foto 2 i 3. A la foto de l’esquerra s’hi pot veure un tram del carrer Lleida, on les voreres tenen 
una amplada d’un metre de mitjana i la calçada uns 6 metres. La foto de la dreta correspon a un 
tram del Camí del Canal arranjat, on la calçada hi és més àmplia i disposa de voreres en la 
banda adjacent als edificis de la zona urbana. 
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Figura 5. Vies urbanes estructurants. Aquestes són de convivència entre usuaris. 

 
 Font: elaboració pròpia. 

Sudanell és un poble petit, amb una població inferior als 1.000 habitants, de manera 
que, a excepció de la carretera C-230a, el trànsit intern és reduït. Aquest baix trànsit 
intern permet la cohabitació i convivència entre els diferents usuaris dels vials sense 
excessius problemes de seguretat i molèsties, inclosos els vials estructurants o aquells 
que no disposen de segregació de facto entre usuaris (generalment, en els carrers amb 
voreres inferiors al metre, els vianants solen caminar per la calçada). 

3.4.- Caracterització de les xarxes d’itineraris per a vianants i bicicletes 

La dimensió del nucli urbà, la seva estructura i el baix trànsit motoritzat que presenta, 
permeten la convivència entre diferents mitjans de transport, ja sigui en turismes, 
motocicletes, bicicletes o a peu. 

Tots els carrers del municipi amb una amplada suficient per a que els turismes hi 
puguin circular són de cohabitació i convivència entre els diferents mitjans de transport, 
de manera que els vianants i les bicicletes hi han de conviure amb els vehicles 
motoritzats. S’ha de tenir en compte que, tot i que molts d’aquests carrers disposin de 
voreres, les quals acostumen a tenir una amplada inferior al metre, els vianants de 
nuclis petits com Sudanell acostumen a circular pel mig de la calçada. Així, 
pràcticament la totalitat del nucli urbà actual es pot considerar una zona de convivència 
de facto, tot i que no s’hi localitzin elements dissuasoris o reductors de velocitat com 
esquenes d’ase o passos de vianants sobreelevats. 

Cal destacar, però, la xarxa d’itineraris principals per a vehicles definida en l’apartat 3.3 
d’aquest EAMG, on, tot i que els vianants i ciclistes tenen el mateix comportament que 
a la resta de vials del nucli, la intensitat de trànsit hi és una mica més elevada, de 
manera que augmenta la sensació de perillositat per als vianants i ciclistes. Així, el 
carrer de Lleida, l’Av. Catalunya, el carrer de Barcelona, l’Av. Garrigues i el carrer Camí 
del Canal, poden presentar una major problemàtica. 
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Per una altra banda, cal fer una especial referència a un tram del carrer Major i a la 
plaça de l’Ajuntament, on el vial té una estructura de pavimentació única, esdevenint 
una espai amb la prioritat invertida. 

     
Foto 4 i 5. A la foto de l’esquerra s’hi pot observar l’inici de la pavimentació única al carrer 
Major. A la dreta, la plaça de l’Ajuntament, també de pavimentació única. 

Figura 6. Principals itineraris per a vianants i bicicletes. 

 
 Font: elaboració pròpia. 
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Referent a les bicicletes, donades les característiques dels vials i del trànsit intern del 
municipi, aquestes comparteixen l’espai amb els itineraris per a vianants. El municipi no 
disposa d’aparcaments a la via pública per a bicicletes. 

Rutes excursionistes 

Cap sender ni ruta excursionista, ja siguin senders de gran recorregut (GR) o senders 
de petit recorregut (PR), transcorre pel terme municipal de Sudanell. Tot i aquesta 
manca de definició de rutes excursionistes, el municipi sí que presenta itineraris 
d’interès per a realitzar excursions, tant a peu com en bicicleta. 

Així, es poden destacar el camí del Riu, tot i que en l’encreuament amb el riu Set sigui 
impracticable; el Caminet Nou, el qual ressegueix la sèquia del Torres i circula a una 
cota lleugerament elevada vers la resta de camins, i el Camí de la Volta de Dalt. 

Figura 7. Itineraris d’interès paisatgístic de Sudanell. 

 
Font: elaboració pròpia 

3.5.- Oferta de transport públic 

L’oferta de transport públic del municipi es circumscriu a les línies d’autobusos 
intermunicipals gestionades des de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) Àrea de 
Lleida. 

Així, per Sudanell hi transcorre la línia 110 Lleida – Sunyer (Bus dia) i la línia del Bus 
Nit (autobusos nocturns) NL4, Maials – La Portella. 

La línia d’autobusos del Bus dia, entre Lleida i Sunyer, només realitza viatges en dies 
laborables, entre setmana. El cap de setmana el servei és limita al Bus Nit. Aquesta 
línia realitza 10 viatges diaris en sentit Sunyer i 8 en direcció Lleida, la majoria centrats 
en la franja de matí. Cal tenir en compte que 2 dels viatges direcció Sunyer i 1 viatge 
direcció Lleida tant sols es realitzen en període escolar. 
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Figura 8. Horaris dels autobusos intermunicipals del Bus dia, línia 110 Lleida - Sunyer. 

 
Font: ATM Àrea de Lleida 

Pel que fa a la línia d’autobús nocturn, aquesta tant sols realitza viatges els divendres i 
dissabtes a la nit, a partir de les 22,00h. En total realitza 3 viatges en sentit Maials, 
intentant cobrir la major demanda possible referent a les tornades a casa des de locals 
d’oci nocturn de Lleida, i 2 viatges en sentit La Portella. 

Figura 9. Horaris dels autobusos intermunicipals del Bus nit, línia NL4 Maials – Lleida – La 
Portella. 

 
Font: ATM Àrea de Lleida 

Les parades d’autobusos interurbans es situen a la plaça de l’Església i a la carretera a 
Torres de Segre, davant de la residència d’Aspros. En ambdues parades, es disposa 
d’una marquesina estàndard de la Generalitat de manera que disposa d’un petit banc 
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per seure, una zona d’aixopluc i un panell amb informació sobre el servei. Val a dir, que 
en la parada situada a la carretera a Torres de Segre, només es disposa de 
marquesina en direcció Torres de Segre. En el cas de la parada de la plaça de 
l’Església, a l’actuar aquesta com una rotonda i ser de dimensions reduïdes, la única 
marquesia pot donar servei als dos sentits del servei. 

Figura 10. Xarxa de transport públic de Sudanell amb parada al nucli urbà. 

 
 Font: elaboració pròpia. 

Una tercera parada d’autobusos interurbans es situa al peu de la carretera C-230a, just 
en el punt on s’inicia el desviament per entrar al nucli de Sudanell. Aquesta parada, 
formada tant sols per un pal informatiu, tant sols s’utilitza pel bus nocturn. 

  
Foto 6 i 7. Parades d’autobús interurbà de Sudanell, la primera ubicada a la plaça de l’Església i 
la segona a la carretera a Torres de Segre, davant d’ASPROS i la Cooperativa de Sant Pere, 
ambdues amb marquesina. 
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4.- Avaluació de la mobilitat generada 

4.1.- Desenvolupament previst en el POUM 

El desenvolupament del POUM de Sudanell comportarà la urbanització de nous 
sectors i el conseqüent augment de la mobilitat obligada i la mobilitat associada al 
sistema de transports de mercaderies. 

Sudanell no disposa actualment de cap figura de planejament. El nou POUM estableix 
diversos àmbits d’actuació, ja sigui en forma de Polígons d’Actuació Urbanística com 
Plans de Millora Urbana o Sòl Urbanitzable delimitat, de relligament de la zona urbana, 
que es concretaran segons: 

Taula 17. Creixement previst en el POUM de Sudanell. 

Nom 
Superfície 

(m2) 
Densitat 

(hab. /ha) 
Habitatges Característiques del creixement 

PMU-01 
Continuació carrer 
Lleida 

2.686 45 12 Reompliment de buits urbans 

PMU-02 Tossal lo 
Pincell 

5.392 33 18 
Reompliment de buits urbans 

SUBd-01 LUQSA 41.755 0 0 
Reconeixement de l’activitat 
existent 

SUBd-02 Tossal lo 
Pincell I 

22.868 25 57 
Ampliació del nucli llindant amb 
façana urbana 

SUBd-03 Tossal lo 
Pincell II 

56.706 25 141 
Reompliment de buits urbans 

SUBd-04 Els plans 
de Dalt 

42.226 
0 

0 
Creixement industrial al voltant de 
la Cooperativa de Sant Pere 

 171.633 -- 228  

Font: Memòria del POUM de Sudanell. 

En aquest creixement previst no s’hi inclou el SUBd-01, LUQSA, ja que aquest sector 
tant sols reconeix l’activitat industrial preexistent exenta al nucli, considerant-se una 
activitat especialitzada, la qual no computa a efectes de creixement segons l’art. 3.14 
de les normes del PTPP a excepció de les cessions. Així, el present EAMG no el tindrà 
en compte a l’hora d’estimar la generació de viatges que l’aplicació del POUM 
comportarà, ja que aquests ja es donen en l’actualitat, tot i que sí comptabilitzarà els 
viatges generats pels equipaments que inclou el sector. 

4.2.- Estimació de generació de viatges 

Els creixements previst en el desenvolupament del POUM de Sudanell portarà associat 
un augment de la mobilitat a causa de la nova població que ocuparà les noves zones 
residencials i l’activitat econòmica i laboral associada, tant al creixement poblacional 
com al desenvolupament d’una zona industrial annexa a la Cooperativa de Sant Pere. 
L’estimació d’aquest increment de la mobilitat es calcula a partir dels ràtios proposats 
en l’annex I del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis de la 
mobilitat generada. 
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Taula 18. Estimació de viatges generats per la nova ordenació. 

Nom Tipologia Habitatges Sostre 
(m

2
) 

Ràtio viatges generats Viatges 
generats/dia 

PMU-01 Residencial 12 1.343 7 viatges/habitatge 84 

PMU-02 Residencial 18 2.696 7 viatges/habitatge 126 

SUBd-02 Residencial 57 6.860 7 viatges/habitatge 399 

SUBd-03 Residencial 141 22.682 7 viatges/habitatge 987 

SUBd-04 Industrial   21.113 5 viatges/100 m
2
 sostre 1.056 

   228 54.694  2.652 

Equipaments 

PMU-01 Residencial   134 20 viatges/100 m
2
 sostre 27 

PMU-02 Residencial   270 20 viatges/100 m
2
 sostre 54 

SUBd-01 Industrial   2.505 20 viatges/100 m
2
 sostre 501 

SUBd-02 Residencial   1.143 20 viatges/100 m
2
 sostre 229 

SUBd-03 Residencial   5.671 20 viatges/100 m
2
 sostre 1.134 

SUBd-04 Industrial   4.223 20 viatges/100 m
2
 sostre 845 

   13.946   2.790 

Zones verdes 

PMU-01 Residencial   403 5 viatges/100 m
2
 sostre 20 

PMU-02 Residencial   809 5 viatges/100 m
2
 sostre 40 

SUBd-01 Industrial  5.428 5 viatges/100 m
2
 sostre 271 

SUBd-02 Residencial   4.574 5 viatges/100 m
2
 sostre 229 

SUBd-03 Residencial   5.671 5 viatges/100 m
2
 sostre 284 

SUBd-04 Industrial   4.223 5 viatges/100 m
2
 sostre 211 

 21.108   1.055 

TOTAL 6.497 

Font: pròpia a partir dels ràtios proposats al Decret 344/2006. 

4.3.- Impacte de la mobilitat generada sobre la xarxa d’infraestructures 

L’augment de 6.497 viatges diaris, ja siguin en mitjans mecànics o motoritzats, del 
municipi de Sudanell sobre els desplaçaments actuals suposarà un impacte sobre les 
infraestructures existents de mobilitat que transcorren pel municipi, especialment per 
aquelles carreteres que estableixen els principals eixos de comunicació del municipi 
amb els principals pols de la zona, on hi destaca la ciutat de Lleida. 

Distribució modal dels viatges generats 

Aquests 6.496 viatges diaris que generaran els nous creixements es realitzaran, 
bàsicament, en tres modes de transport: el vehicle privat, que inclou turismes, 
furgonetes i motocicletes, el transport públic, que en el cas de Sudanell es limita a 
l’autobús intermunicipal, i els transports no motoritzats, a grans trets els viatges a peu i 
en bicicleta. Per conèixer com es distribueixen aquests viatges en funció del mitjà de 
transport s’han extrapolat les dades que ofereix l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana de 
Ponent 2006 (EMQ – Ponent 2006). Segons aquesta enquesta, a la zona de Ponent, 
un 48,6 % en vehicle privat, un 45,5 % dels viatges es realitzen en transport no 
motoritzat i un 5,9 % en transport públic. 
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Figura 11. Distribució modal dels mitjans de transport a Ponent en dies feiners. 

 
Font: EMQ – Ponent 2006 

En conseqüència, els desplaçaments generats pel desenvolupament del POUM de 
Sudanell es distribuiran de la següent forma: 

Taula 19. Distribució modal dels desplaçaments de Sudanell. 

Nom 
Viatges generats/dia 

% del total de viatges generats 
T. no motoritzat V. privat T. públic Total 

PMU-01 38 41 5 84 1,29 

PMU-02 57 61 7 126 1,94 

SUBd-02 182 194 24 399 6,14 

SUBd-03 449 480 58 987 15,19 

SUBd-04 480 513 62 1.056 16,25 

Equipaments 

PMU-01 12 13 2 27 0,41 

PMU-02 25 26 3 54 0,83 

SUBd-01 228 243 30 501 7,71 

SUBd-02 104 111 14 229 3,52 

SUBd-03 516 551 67 1.134 17,45 

SUBd-04 384 410 50 845 13,00 

Zones verdes 

PMU-01 9 10 1 20 0,31 

PMU-02 18 20 2 40 0,62 

SUBd-01 123 132 16 271 4,17 

SUBd-02 104 111 14 229 3,52 

SUBd-03 129 138 17 284 4,37 

SUBd-04 96 103 12 211 3,25 

TOTAL 2.956 3.158 383 6.497   

Font: Elaboració pròpia  

Distribució espacial dels viatges generats 

Per una altra banda, aquests desplaçaments generats es distribuiran per les diferents 
parts del nucli i del terme en funció del seu origen i tipologia i el mode de transport 
utilitzat. 

Tots els creixements previstos en el POUM es situen annexes al nucli urbà, de manera 
que, una gran part dels desplaçaments generats per aquestos es dissoldran en el casc 
urbà actual. Cal destacar, però, la previsió del POUM de realitzar el Passeig dels 
Plans, el qual té un gran potencial com a variant o ronda del nucli, especialment pel 
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que fa al sector SUBd-04, de caràcter industrial, ja que permetria que els 
desplaçaments dels vehicles pesants puguin evitar els carrers del nucli. 

Així, és previsible que la major part dels desplaçaments motoritzats generats pel nou 
sector industrial es canalitzin cap al Passeig dels Plans o cap a la carretera de Torres 
de Segre a Sudanell. Cal destacar, també, que actualment davant d’aquest sector s’hi 
localitza una parada d’autobús intermunicipal, fet que podria facilitar l’arribada o sortida 
de treballadors d’aquelles empreses instal·lades al sector. 

Per una altra banda, els creixements previstos de caràcter residencial s’encaixen entre 
el nucli urbà actual i el nou Passeig dels Plans, de manera que tots els nous 
desplaçaments generats, ja siguin en mitjans motoritzats o mecànics es distribuiran 
entre el nucli urbà actual, especialment pel que fa a l’accés de serveis, i el Passeig dels 
Plans, el qual permetrà la sortida del nucli més ràpida.  

En aquest cas, el PMU-01, per la seva ubicació a l’inici del carrer Lleida, es previsible 
que tots els seus desplaçaments es dirigeixin cap a aquest, ja sigui per accedir a altres 
parts del nucli com per accedir a la carretera N-230a. 
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5. Criteris i directrius del POUM en referència a la mobilitat 

5.1.- Objectius que han de regir el POUM de Sudanell 

La redacció del nou POUM i la definició dels nous creixements ha d’incloure 
paràmetres que permetin l’assoliment de la màxima eficiència de la mobilitat, que ha de 
permetre acostar la ciutat als seus habitants, reduir les emissions atmosfèriques 
provocades pel trànsit i evitar situacions perilloses per als usuaris. 

Els principals objectius a assolir són: 

Canvi d’hàbits en l’ús del vehicle privat 

L’ús del vehicle privat en els desplaçaments petits i mitjans interns al nucli urbà i les 
zones perifèriques, com les dues zones industrials, la zona de la Cooperativa de Sant 
Pere i Aspros i la zona de LUQSA, s’està generalitzant cada cop més, de manera que 
s’augmenta la congestió dels nuclis, s’ocasionen molèsties a altres usuaris de la via 
pública i augmenten les emissions i sorolls. Una gran part d’aquests desplaçaments 
són assumibles a peu o en bicicleta, de manera que cal potenciar els espais atractius 
per als usuaris de mitjans de transport mecànics i desincentivar l’ús de mitjans de 
transport motoritzats. 

Promoció dels viatges a peu o en bicicleta 

L’estructura del nucli de Sudanell, les seves petites dimensions i les actuals intensitats 
de trànsit intern, fan que l’ús de mitjans de transport mecànics sigui una opció viable i 
recomanable per guanyar espai per als usuaris i veïns. Cal establir una tipologia de 
carrers que permeti establir zones amb prioritat invertida i garantir, en els nous 
creixements, espai suficient per als usuaris de mitjans de transport mecànics. 

5.2.- Estructura urbana 

El desenvolupament del nou POUM es realitza a partir del creixement continu i 
compacte a partir de l’actual nucli urbà, relligant els espais buits que actualment han 
quedat entre zones urbanes, sempre en continuïtat amb la zona urbana actual. També 
preveu el desenvolupament d’una zona industrial a ponent del nucli i la consolidació 
d’un assentament industrial previ (LUQSA) a l’entrada del nucli en límit amb el terme de 
Montoliu. 

Així, la proposta del nou POUM estableix el principal creixement residencial al sud del 
nucli històric, el SUBd-3, en una zona altiplanada que confronta amb el sòl no 
urbanitzable. La resta de creixements residencials, molt més moderats, tret del SUBd-2 
són en forma de Plans de Millora Urbana i Polígons d’actuació urbana, és a dir, en 
zones urbanes en cert grau semiconsolidades i a una i altra banda de l’esmentat 
SUBd-2, i en tots els casos, al sud, est i oest del nucli històric, de manera que 
l’expansió es produeix cap a migdia, en vistes de la limitació que representa pel nord el 
Canal de Seròs i el pendent que separa la plataforma segrianenca –on s’ubica el nucli- 
i la plana al·luvial del riu Segre que en aquest cas, coincideix amb la plana al·luvial del 
riu Set. 

A expenses de la proposta urbana del POUM, la solució viària més eficient des del punt 
de vista de la coherència del pla, la reducció dels desplaçaments i l’accessibilitat al 
nucli és l’opció d’una ronda - variant de la carretera N-230a pel sud del nucli que 
enllaçaria la sortida / entrada de Sudanell envers a la continuïtat d’aquest eix cap a 
Sunyer, Sarroca i Alfés (amb enllaç a la carretera C-12) i vers una eventual 



Estudi d’avaluació de la mobilitat generada per al POUM de Sudanell 

LA LLENA ambiental   30/46 

arranjament de la actual pista Sudanell- Torres de Segre. Aquesta nova “ronda” esdevé 
la principal aposta, pel que fa a mobilitat, del municipi. 

La opció sud en sentit genèric (que en tots els casos implica una rotonda general a 
l’alçada on la carretera N-230a) es concreta en tres alternatives: 

a) Alternativa 1 a:  

Traçat de variant llindant al nucli i els nous sectors urbanitzables, amb arribada a la 
rotonda general per l’accés des de Lleida creuant el riu Set a uns 50 metres en paral·lel 
al pont actual i resseguint per la banda oest l’actual traçat de la carretera C-230 a, per 
la vora del Canal de Seròs realitza un gir de 90º fins a connectar amb l’esmentada 
rotonda general que distribueix cap al nucli, la continuïtat de la carretera C-230 a o bé 
la continuïtat de la pròpia variant. 

b) Alternativa 1 b: 

Traçat de variant llindant al nucli i els nous sectors urbanitzables, amb arribada a la 
rotonda general per l’accés des de Lleida creuant el riu Set a uns 430 metres en 
paral·lel al pont actual després de resseguir la base del tossal on s’assenta 
l’implantació industrial LUQSA pel marge dret del riu Set, per la vora d’un camí de terra 
existent. Aquest traçat implica distribuir amb anterioritat al pont els desplaçaments que 
s’adrecen al centre i nord del nucli en relació als que s’adrecen al sud o continuen vers 
la C-230a o cap a Torres de Segre. Respecte l’alternativa 1a presenta l’avantatge que 
permet distribuir millor el pendent total entre l’arrencada del pont i el punt d’arribada a 
la rotonda general. 

Figura 12. Estudi de secció tipus del Passeig dels Plans.
10

 

 
Font: Jornet – Llop – Pastor SCP 

                                                 
10 Hi manca incloure un carril o pista bici que garanteixi els desplaçaments segurs i de qualitat 

dels ciclistes. 
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c) Alternativa 2:  

Traçat de variant separat del nucli i els nous sectors urbanitzables que deixa una franja 
de 50 a 90 metres entre el nou vial i la façana urbana la qual cosa obligaria a habilitar 
nous ramals de distribució i connexió entre la variant i els vials urbans, dificultant 
l’accés al nucli i generant desplaçaments més llargs. 

Des del punt de vista ambiental i paisatgístic aquesta alternativa suposa una ocupació 
important perquè representa a curt termini l’abandonament d’una franja de terreny 
actualment gestionada mitjançant el conreu. La inviabilitat de la gestió en aquest espai 
de propietat privada (el conreu és inviable per la seva dimensió), no permet completar 
una correcta transició entre el sòl no urbanitzable i l’àmplia façana urbana sud. 

També cal tenir en compte la facilitat d’accés a la mateixa tant des dels nous sectors 
urbanitzables com del sòl urbà ja construït. Les dues primeres alternatives es 
desenvolupen annexes al sòl urbà i urbanitzable, de manera que les entrades i sortides 
a la mateixa es realitzen de manera ràpida, en canvi, l’alternativa 2 transcorre en 
discontinuïtat amb el límit del sòl urbà i urbanitzable, de manera que es dificulta la 
connexió dels diferents sectors del municipi amb la via. Les dues primeres alternatives 
representen petites variants del Passeig dels Plans, un eix que té la doble finalitat 
d’actuar com a espai lúdic i passeig i alhora permetrà actuar com a difusor i distribuïdor 
dels desplaçaments en vehicle privat, ja siguin turismes i camions com vehicles agraris. 
Així, aquesta opció permetrà la descongestió del trànsit intern, facilitaria la connexió i 
continuïtat de les activitats productives, comercials i dotacionals del poble, 
especialment pel que fa a ASPROS i la Cooperativa de Sant Pere, alhora que 
permetria que aquest eix pugui ésser utilitzat i valoritzat pels vianants i ciclistes del 
municipi. A l’incloure un vial lateral extern per al trànsit agrícola, també permet la 
descongestió del centre i un ús fluid del mateix, a diferencia de les variants tradicionals 
que engloben totes les tipologies de trànsit en els mateixos vials.  Cal mencionar 
també, que el Passeig preveu un altre lateral, a tocar del nucli, de caràcter més urbà, 
que permetria el flux de vehicles interns mantenint els carrils centrals com a vial ràpid 
assumint les funcions d’una variant, especialment com a evacuació dels 
desplaçaments atrets per ASPROS i la Cooperativa de Sant Pere i les altres activitats 
econòmiques del nucli.  

Una de les principals oportunitats que aporten aquestes dues alternatives del Passeig 
dels Plans és l’ampli espai destinat al vianant així com la incorporació d’una pista bici, 
segregat dels vials per a vehicles mitjançant tanca verda, un canvi de nivell o una 
banda separadora. Es recomana que aquest carril o pista bici sigui bidireccional i que 
tingui una amplada mínima de 3 metres. 

Val a dir que aquests nous creixements residencials es situen en zones annexes al 
nucli, de manera que la distància entre el centre neuràlgic de la vila com a punt central i 
aglutinador (zona de l’Ajuntament i l’església) i els extrems dels sectors no depassa els 
500 metres en cap cas, de manera que una gran part dels viatges entre diferents parts 
del nucli i les noves zones residencials es poden realitzar a peu. Per a garantir la 
convivència entre usuaris en aquests nous creixements residencials, caldrà que siguin 
considerats com a Zones 30 o Zones de prioritat invertida en el cas del sòl urbanitzable 
residencial o com a Zones de prioritat invertida els Plans de millora urbana. 

Pel que fa a la zona industrial, la distància entre el límit oest del nucli i l’extrem est del 
sector industrial, situat a l’extrem oest del TM, és d’uns 250 metres, per la qual cosa els 
viatges a peu entre el nucli i la zona industrial són perfectament factibles. 
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5.3.- Proposta de xarxes d’itineraris 

Proposta de xarxa d’itineraris principals per a vianants i bicicletes (plànol núm. 7) 

La xarxa principal per a vianants ha de garantir la connexió de tots els sectors del nucli 
amb els equipaments alhora que ha de facilitar la connexió dels nous sectors de 
creixement, tant residencial com industrial, amb el nucli ja consolidat. 

La principal incorporació a aquesta xarxa és el nou Passeig dels Plans, el qual té 
vocació de descongestió del centre urbà per part dels vehicles motoritzats però alhora 
es vol establir com un element atractiu pels usuaris de mitjans de transport mecànics, 
ja sigui per motivacions d’oci com de mobilitat obligada. Una de les principals apostes 
d’aquest Passeig és la incorporació d’un carril bici que permetria actuar com uns dels 
principals itineraris per als ciclistes, especialment pel que fa a la connexió de LUQSA 
amb el municipi, ja que actualment els vianants i ciclistes han de compartir espai amb 
els vehicles a la carretera C-230a. 

Referent al creixement industrial, aquest es situa encaixat entre l’Av. Catalunya / inici 
de la carretera de Torres de Segre a Sudanell i el nou Passeig dels Plans, ambdues 
incloses dins la xarxa d’itineraris per a vianants i bicicletes, de manera que la seva 
integració és automàtica. 

En el cas dels creixements residencials ocorre un encaix similar, ja que tots ells es 
situen annexes a la trama urbana actual, de manera que la seva integració dins la 
xarxa d’itineraris principals per a vianants i bicicletes és gairebé automàtica: 

· PMU-01 Continuació carrer Lleida. Aquest sector, que reomple l’espai ubicat 
entre el final del carrer Lleida i el Canal de Seròs,té contacte directe amb un dels 
principals vials de la xarxa d’itineraris per a vianants i bicicletes, el carrer Lleida. 
Així, queda directament entrelligat amb la xarxa d’itineraris. 

· PMU-02 Tossal lo Pincell. Ubicat entre el sòl urbà actual i els nous sectors 
urbanitzables SUBd-02 i SUBd-03, aquest sector té com a límit oest l’inici del 
camí de la Volta, el qual té inici al carrer Lleida i es dirigeix a la banda sud del 
terme. La connexió del sector amb la xarxa d’itineraris per a vianants i bicicletes 
es realitza a través del camí de la Volta, permetent accedir al carrer Lleida i 
també al futur Passeig dels Plans, i també a través del SUBd-03. 

· SUBd-02 Tossal lo Pincell I. Aquest sector amplia el sòl urbà per la banda est, 
entre el sòl urbà, ja sigui consolidat o no (el SUBd-02 limita també amb el PMU-
01) i el Canal de Seròs, envoltant la zona de la EDAR fins arribar al futur Passeig 
dels Plans. Així, aquest sector es connectarà amb la xarxa principal d’itineraris 
per a vianants i bicicletes a través del PMU-01, que li permetrà enllaçar-se amb 
el carrer Lleida, i amb la connexió directa amb el Passeig dels Plans, el qual 
disposa d’una àrea per a vianants i un carril bici. 

· SUBd-03 Tossal del Pincell II. Aquest sector neix amb la voluntat de reompli el 
buit urbà que resta a la banda sud del nucli, entre els límits sud-est del casc 
urbà, l’Av. de les Garrigues i el camí de la Volta, limitant també amb el PMU-02 i 
el SUBd-02. Així, l’accés a la xarxa principal per a vianants i bicicletes es realitza 
a través de l’actual camí de la Volta, el qual connecta amb el carrer Lleida, i amb 
el contacte directe del sector amb el Passeig dels Plans. 

· SUBd-04 Els Plans de Dalt. Aquest sector industrial es desenvolupa al voltant de 
la Cooperativa de Sant Pere, a l’extrem oest del nucli urbà i confrontant amb les 
instal·lacions d’ASPROS, a la banda oposada de la carretera de Torres de Segre 
a Sudanell. Així, el sector industrial queda encaixat entre la carretera a Torres de 
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Segre i el nou Passeig dels Plans, integrant-se automàticament a les xarxes 
d’itineraris per a vianants i bicicletes, tot i que ubicat a una distància superior al 
centre neuràlgic del nucli que la resta de sectors residencials. 

Cal destacar que tot el casc urbà actual es pot considerar de cohabitació entre vianants 
i bicicletes amb usuaris de mitjans de transport motoritzats, tal i com succeeix en les 
poblacions rurals de petita i mitjana envergadura on, tot i que es puguin arribar a donar 
separacions entre usuaris de la via, aquestes es desdibuixen en l’ús quotidià de les 
mateixes. Tot i això, aquests nous sectors seran considerats pels corresponents plans 
derivats com a Zones 30, amb una velocitat màxima per als vehicles motoritzats de 30 
km/h, donant major rellevància als vianants i ciclistes, i garantint la seva seguretat. Si 
els corresponents plans parcials ho consideren adient, els sectors urbanitzables 
residencials, o part del seu àmbit, podran ser considerats com a Zones de prioritat 
invertida, on els vianants i els ciclistes tenen prioritat de pas i la velocitat de circulació 
dels vehicles es veu limitada a 10 – 20 km/h. Pel que fa a les Zones 30, en aquests 
sectors els vianants hauran de disposar d’un espai segregat de la zona de circulació de 
vehicles, disminuint així les possibles col·lisions. Les noves voreres hauran de tenir una 
amplada mínima de 2,5 metres, de manera que, tenint en compte el mobiliari urbà i la 
senyalització del trànsit, l’espai de circulació sigui de 2,10 metres, permetent el 
creuament de vehicles de persones discapacitades o cotxets per a nens. En tot cas, els 
corresponents plans parcials seran els que hauran de determinar l’amplada mínima de 
la vorera, tot i que en cap cas pot ésser inferior als 2,5 metres. En referència al SUBd-
04, de caràcter industrial, aquest serà considerat com a Zona 30. 

Pel que fa al nucli existent caldrà considerar tot el casc antic com a zona de prioritat 
invertida, intentant potenciar l’ús de paviments únics en les reformes dels vials. En 
aquesta zona els vianants i ciclistes tenen preferència d’ús per davant dels vehicles 
privats, on aquests veuen reduïda la seva velocitat a 10-20 km/h, mantenint la 
seguretat per als usuaris més febles, els vianants i ciclistes. Generalment s’aconsella 
que les zones de prioritat invertida no superin els 600 metres de llargada per evitar el 
cansament dels conductors de vehicles motoritzats. En aquest cas, el nucli de Sudanell 
compleix aquesta recomanació, a banda que l’estructura dels vials, amb eixos 
discontinus i calçades estretes, ja dóna lloc a una disminució de la velocitat. Caldrà 
que, per a garantir les baixes velocitats en aquesta zona, als vials d’entrada s’instal·lin 
mesures pacificadores del trànsit, com passos de vianants de ressalt o esquenes 
d’ase, i una senyalització que indiqui el canvi de prioritat. 

Proposta de xarxa bàsica per a vehicles (plànol núm. 8) 

La xarxa bàsica de vehicles ha de garantir la connectivitat del nou sectors residencials i 
industrials amb els equipaments del nucli i amb les principals vies de comunicació 
intermunicipals. 

La xarxa bàsica per a vehicles es classifica, tal i com s’ha definit en l’apartat 3.4, 
segons la seva funcionalitat en: 

a) accessos i vies interurbanes o xarxa bàsica: es refereix a la carretera C-230a i la 
carretera de Torres de Segre a Sudanell. Amb inici a Albatàrrec, la C-230a té una 
amplada mitjana d’uns 8 metres sense vorals, tot i que el tram entre el nucli de 
Sudanell i l’empresa LUQSA l’amplada es redueix i l’asfaltat es troba en un pitjor 
estat. La carretera local a Torres de Segre és una carretera de titularitat municipal, 
a càrrec dels Ajuntaments de Torres de Segre i Sudanell en els seus respectius 
termes. Ambdós ajuntaments arranjaren l’antic camí que connectava els nuclis,. 
Aquesta carretera té una amplada d’uns 6 metres i no disposa de marques 
horitzontals 
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b) eixos connectors o vials estructurants: aquests permeten connectar les diferents 
zones del nucli, tants les zones existents com els nous sectors residencials, 
permetent l’accés a les vies interurbanes i a les zones d’equipaments. Són 
considerats eixos connectors el carrer Lleida, la plaça de l’Església i la plaça de la 
Santa Creu, l’Av. Catalunya, l’Av. de les Garrigues, el camí del Canal, el carrer 
Barcelona i el carrer Barranc. Amb el desenvolupament del nou POUM caldrà afegir 
en aquesta categoria la nova ronda urbana del Passeig dels Plans. 

c) vials pacificats: s’hi situen tots els vials que conformen el casc antic i les zones 30 o 
de prioritat invertida  dels nous sectors urbanitzables. Aquests vials permeten la 
convivència entre tots els usuaris de l’espai públic alhora que permeten comunicar 
els diferents equipaments, les vies interurbanes i les diferents parts del nucli. Tot i 
que estrictament parlant, els carrers de les Zones 30 no són vials de convivència, 
les dinàmiques de mobilitat en nuclis petits i amb una intensitat de trànsit baixa 
propicien que, de facto, les Zones 30 puguin ser considerades com a zones de 
convivència. L’accés a la zona de prioritat invertida serà regulat per mesures 
pacificadores del trànsit com passos de vianants de ressalt i/o esquenes d’ase. 

d) Vies rurals: Són totes aquelles vies, camins i pistes forestals aptes per a vehicles 
que transcorren pel terme municipal de Sudanell i que comuniquen el nucli amb la 
resta de zones i partides del municipi.  

Cal tenir en compte que els nous sectors urbanitzables residencials SUBd-02 i SUBd-
03 seran considerats com a Zona 30 o com a Zones de prioritat invertida, els PMU-01 i 
PM;U-02 Zones de prioritat invertida i el sector urbanitzable industrial SUBd-04 com a 
Zona 30, de manera que els vianants i ciclistes hi guanyen protagonisme. En aquestes 
noves Zones 30, la limitació de la velocitat de circulació dels vehicles privats serà de 30 
km/h, regulant-se a partir de mesures de limitació de la velocitat com els passos de 
vianants de ressalt, canvis en l’eix de circulació dels carrers (canvi de trajectòria de 
circulació), plataformes, ... les quals es determinaran en els corresponents plans 
parcials. En les Zones de prioritat invertida la velocitat de circulació es redueix a 10 – 
20 km/h, on la prioritat de pas recau en els vianants i els ciclistes. 

Les principals mesures per a limitar la velocitat de circulació dels vehicle i garantir la 
seguretat dels vianants i les bicicletes en aquestes zones 30 i zones de prioritat 
invertida són: 

· Passos de vianants de ressalt. Els quals faciliten la permeabilitat dels carrers 
per als vianants, dotant de zones segures per travessar la calçada, on el 
vianant disposa d’una major visibilitat del carrer degut a l’alçada sobre la 
calçada dels passos. També milloren l’accessibilitat de les voreres, ja que les 
persones amb mobilitat reduïda hi troben zones on travessar la calçada sense 
desnivells. Alhora, la irregularitat en la calçada que suposen la instal·lació 
d’aquests passos, fan que els vehicles es vegin obligats a reduir la velocitat dels 
vehicles. 
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Figura 13. Esquema d’un pas de vianants de ressalt. 

 
Font: Servei Català de Trànsit 

· Plataformes. Les plataformes eleven la calçada en tota la seva amplada, en una 
secció del vial de llargària generalment compresa entre els 10 i 30 metres, o en 
les cruïlles. Aquestes plataformes, de la mateixa manera que els passos de 
vianants de ressalt, també obliguen als conductors dels vehicles a reduir la 
velocitat donat els canvis d’elevacions de la calçada. Les plataformes passen a 
ser una zona de convivència entre usuaris del vial, ja que es desdibuixen els 
límits entre les voreres i la calçada, de manera que també permeten millorar la 
qualitat dels itineraris per als vianants. Generalment, aquestes plataformes es 
localitzen en espais classificats com a sensibles, com equipaments educatius o 
culturals, on es concentren nombres elevats d’usuaris, especialment vianants 
escolars, millorant-ne la seguretat i ressaltant l’espai d’equipaments. En el cas 
de les plataformes en cruïlles, aquestes reforcen la visibilitat, tant dels vianants 
com dels conductors, de manera que s’augmenta la seguretat. 

Figures 14 i 15. Plataformes elevades. A l’esquerra, plataforma en cruïlla, a la dreta, 
plataforma en secció de carrer. 

  
Font: Servei Català de Trànsit 

· Canvis de la trajectòria. Els trencaments horitzontals de la trajectòria, amb el 
desplaçament de l’eix de la calçada, aconsegueixen disminuir la velocitat dels 
vehicles ja que l’efecte revolt impedeix la circulació ràpida alhora que la pèrdua 
de profunditat visual dóna una lleu sensació d’inseguretat al conductor, donant 
lloc a una reducció de la velocitat. És aconsellable que aquests canvis d’eix es 
realitzin mitjançat canvis en les amplades de les voreres. També és usual que 
es realitzi mitjançant la ubicació alterna de zones d’aparcament per a vehicles. 
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· Esquenes d’ase. Per últim, en les zones al límit amb la zona no urbanitzable, on 
els passos de vianants no hi tenen gaire sentit, es podrien instal·lar aquestes 
esquenes d’ase. Les esquenes d’ase suposen un obstacle en la conducció dels 
vehicles de manera que aquests es veuen obligats a reduir la velocitat. 
Aquestes esquenes d’ase tant sols serien necessàries en aquells casos en què 
la velocitat d’entrada al nucli és major, fet que es dona sovint en els camins 
asfaltats, o en aquells que condueixen a zones d’equipaments.  

Figura 16. Esquema d’una esquena d’ase. 

 
Font: Servei Català de Trànsit 

· Pavimentació única.  

Caldrà també, que les entrades a les Zones 30 i a les Zones de Prioritat Invertida, tant 
dels nous sectors urbanitzables com de les zones urbanes ja existents, estiguin 
degudament senyalitzades, avisant del canvi de preferència d’usuari de la via, 
estimulant així les pautes de comportament dels conductors adequades per ala 
convivència i el canvi de prioritat. 

Figures 17 i 18. Senyals de Zona de prioritat invertida a l’esquerra i de Zona 30 a la dreta. 

    
Font: Servei Català de Trànsit 

5.4.- Proposta de xarxa d’itineraris per a transport col·lectiu 

Tot i que el desenvolupament dels nous sectors residencials de Sudanell pot donar lloc 
a un potencial augment del nombre de viatgers, no es veu necessària la instal·lació de 
noves parades per a autobusos interurbans, donada la dimensió del nucli, que situa les 
parades d’autobús a una distància inferior als 500 metres dels nous creixements 
residencials i industrials (on, de fet, la parada d’autobusos es troba just davant del nou 
sector SUBd-04). Tant sols caldria una reubicació de la parada d’autobusos nocturns, 
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situada actualment al peu de la carretera C-230a, la qual serà substituïda en aquest 
tram pel nou Passeig dels Plans, de manera que s’hauria d’integrar en aquest últim. 

El recorregut de les línies d’autobusos interurbans es pot mantenir sense variacions. 

Per una altra banda, donada la poca utilització del transport públic a Sudanell, una 
segona opció és la del foment del Carpooling. La compartició de vehicles per a realitzar 
trajectes similars és especialment adequat per poblacions petites, on els habitants es 
coneixen i solen compartir part de les rutes habituals. La utilització de sistemes com el 
carpooling permet la disminució del nombre de turismes en circulació fins a 4 (la 
capacitat més usual dels turismes és de 4 places, conductor a banda) i, per tant, dels 
impactes de contaminació atmosfèrica (emissions, soroll, etc). És probable que aquest 
sistema tingui un major nombre d’usuaris que el transport públic ja que permet adaptar 
els horaris dels viatges a les condicions laborals, de manera que es redueixen o 
desapareixen els temps d’espera habituals en els transports públics. Per tal de 
fomentar el carpooling caldria realitzar alguna campanya de difusió del sistema i 
establir algun punt de trobada entre els usuaris com un punt d’informació a 
l’Ajuntament de Sudanell o un nou apartat a la web municipal. 

5.5.- Reserves per a aparcaments 

Reserves d’aparcament per a vehicle privat 

L’ús prioritari del vehicle privat, especialment per a trajectes relacionats amb la 
mobilitat obligada per motius de treball, fa rellevant la reserva d’un nombre suficient 
d’aparcaments per a cotxes i motocicletes en la zona urbana de Sudanell. Cal tenir en 
compte que en nuclis de dimensions reduïdes i amb una gran predominança de cases 
unifamiliars entre mitgeres, com és el cas de Sudanell, la gran majoria d’habitatges 
disposen ja d’aparcament per a turismes i motocicletes. L’estacionament al carrer es 
redueix a aquells vehicles dels visitants estacionals, als desplaçaments interurbans per 
treball (atracció de viatges) i als desplaçaments interns per treball, estudis i relacionats 
amb l’activitat comercial.  

Per una altra banda, el POUM preveu uns creixements residencials i industrials que 
comportaran la necessitat d’aparcaments, especialment per a vehicles. Caldrà que 
aquests nous sectors incorporin una reserva d’espai en cada habitatge o nau industrial, 
fora de la via pública, de manera que els usuaris d’aquests habitatges o espais 
industrials puguin fer ús dels seus vehicles sense col·lapsar els vials. Així, caldrà que 
els diferents plans d’ordenació de cada sector, ja sigui dels Plans de Millora Urbana 
com dels sectors urbanitzables, estableixin en la seva normativa l’obligació de definir 
aparcaments privats, tant per a turismes com motocicletes, que s’incorporaran en els 
nous habitatges, edificis o parcel·les industrials. 

Taula 20. Reserves d’aparcaments per a vehicles fora de la via pública. 

Sector Tipologia Habitatges Sostre (m2) Ràtio Núm. de places 

PMU-01 Residencial 12 1.343 1 plaça/habitatge 12 

PMU-02 Residencial 18 2.696 1 plaça/habitatge 18 

SUBd-02 Residencial 57 6.860 1 plaça/habitatge 57 

SUBd-03 Residencial 141 22.682 1 plaça/habitatge 141 

SUBd-04 Industrial  21.113 1 plaça/500 m
2
 sostre 42 

Total   228 54.695   270 

Font: Elaboració pròpia a partir de les ràtios proposades en el Decret 344/2006. 
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Taula 20. Reserves d’aparcaments per a motocicletes fora de la via pública. 

SUD Tipologia Habitatges Sostre (m2) Ràtio Núm. de places 

PMU-01 Residencial 12 1.343 0,5 plaça/habitatge 6 

PMU-02 Residencial 18 2.696 0,5 plaça/habitatge 9 

SUBd-02 Residencial 57 6.860 0,5 plaça/habitatge 28 

SUBd-03 Residencial 141 22.682 0,5 plaça/habitatge 71 

SUBd-04 Industrial  21.113 1 plaça/600 m
2
 sostre 35 

Total   228 54.695   149 

Font: Elaboració pròpia a partir de les ràtios proposades en el Decret 344/2006. 

Per una altra banda, la normativa del POUM estableix unes previsions mínimes 
d’aparcament obligatòries (secció quarta, Regulació particular de l’aparcament; Títol 
complementari. Paràmetres comuns d’ordenació i ús), on s’amplien aquestes reserves 
mínimes en funció dels usos i del sostre permesos en cada zona: 

1. Habitatges: 

En els edificis d’habitatge s’establirà allò que resulti en funció de l’establert a la taula 
següent segons el nombre total d’unitats d’habitatge: 

Taula 21. Nombre mínim de places d’aparcament segons el nombre d’habitatges. 

Nombre 
d’habitatges 

Nombre mínim de places 
d’aparcament 

 Nombre 
d’habitatges 

Nombre mínim de places 
d’aparcament 

1 habitatge 1   11 habitatges 14  

2 habitatges 2   12 habitatges 15  

3 habitatges 4   13 habitatges 17  

4 habitatges 5   14 habitatges 18  

5 habitatges 7   15 habitatges 20  

6 habitatges 8   16 habitatges 21  

7 habitatges 9   17 habitatges 22  

8 habitatges 10   18 habitatges 23  

9 habitatges 12   19 habitatges 25  

10 habitatges 13   20 habitatges 26  

Font: Normes urbanístiques del POUM de Sudanell. 

A partir de 20 unitats d’habitatge, les 26 places d’aparcament de la taula anterior 
s’incrementaran amb la proporció de 1,5 places d’aparcament per habitatge de més 
(l’arrodoniment decimal es farà per l’enter superior). 

2. Comercial: Una plaça per a cada 100 m² o fracció de superfície construïda. 

3. Oficines i serveis: Una plaça per a cada 100 m² o fracció de superfície construïda. 

4. Hotels, residències i similars: 

a. Establiments de 4 i 5 estrelles: Una plaça per a cada tres habitacions. 

b. Establiments de 3 estrelles: Una plaça per a cada 5 habitacions. 

c. Resta d’establiments: Una plaça per a cada 6 habitacions. 

5. Restauració: Una plaça per a cada 60 m² o fracció de superfície construïda. 

6. Recreatiu: Una plaça per cada 3 persones o fracció d’aforament màxim. 

7. Industrial: Una plaça per a cada 300 m² o fracció de superfície construïda. 

8. Magatzems: Una plaça per a cada 300 m² de superfície construïda. 

9. En el supòsit de que un projecte d’edificació d’un edifici residencial no tingui assignat 
un ús concret en les plantes baixes, es preveurà genèricament una plaça d’aparcament 
per cada 100 m² construïts. 
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10. El càlcul del nombre de places d’aparcament s’obtindrà del sumatori que resulti 
aplicant a cada ús l’estàndard que s’han establert anteriorment. 

Reserves d’aparcament per a bicicletes 

Per facilitar i potenciar l’ús de la bicicleta, s’ha de realitzar una reserva d’aparcaments 
per a bicicletes al llarg de la corresponent xarxa d’itineraris. Cal tenir en compte que 
Sudanell és una població eminentment rural, d’habitatges sovint unifamiliars entre 
mitgeres els quals disposen d’aparcaments per a vehicles o espais en què s’hi poden 
resguardar les bicicletes amb facilitat conjuntament a un nivell de delinqüència baix. 
Així, no es prioritària la instal·lació d’aparcaments per a bicicletes en la via pública, to ti 
que seria interessant ubicar algun aparcament per a bicicletes en els principals 
equipaments del nucli, com l’escola, el consultori mèdic, l’Ajuntament,.... 

En els casos d’habitatges plurifamiliars, caldrà establir espais d’aparcament per a 
bicicletes en espais resguardats, principalment vestíbuls o zones comunes, de manera 
que l’ús de la bicicleta no es vegi condicionat per condicions de seguretat. 

Aquestes reserves han de donar sortida a un número mínim de places, d’acord amb 
l’observança del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis 
d’avaluació de la mobilitat generada. 

La memòria del POUM fa una proposta de superfície destinada a espais lliures, 
equipaments i de sostre destinat a zona residencial i industrial per a tots els sectors 
d’eixample urbà. 

Taula 21. Reserves d’aparcaments per a bicicletes fora de la via pública. 

Sector Zona Superfície sòl o sostre Ràtio Núm. de places 

PMU-01 Zona residencial 1.343 2 places/100 m
2
 27 

PMU-02 Zona residencial 2.696 2 places/100 m
2
 54 

SUBd-02 Zona residencial 6.860 2 places/100 m
2
 137 

SUBd-03 Zona residencial 22.682 2 places/100 m
2
 454 

SUBd-04 Zona industrial 21.113 1 places/100 m
2
 211 

Total  54.695   883 

Font: Elaboració pròpia a partir de les ràtios proposades en el Decret 344/2006. 

Aquestes 883 places s’han d’ubicar a l’interior dels edificis o parcel·les d’àmbit privat, 
incorporant-se en els projectes de construcció dels edificis. 

5.6.- Criteris d’ordenació en zones urbanes ja consolidades 

En el cas que es realitzés alguna actuació en el casc urbà consolidat, caldrà mantenir 
sempre un espai de prioritat per als vianants. 

En el cas del casc antic, es tendirà a la utilització del paviment únic, especialment en 
aquells vials on les voreres tenen una amplada inferior al metre. En els carrers d’accés 
al nucli, bàsicament carrer Lleida, Av. Catalunya, carrer Barcelona i Av. Garrigues 
caldrà instal·lar mesures de reducció de la velocitat per tal que els conductors 
assoleixin una velocitat d’entrada adequada a la zona de prioritat invertida, ja siguin 
passos de vianants de ressalt o plataformes, especialment en les cruïlles. 

En la resta del nucli caldrà mantenir o definir noves voreres d’amplada superior al 1’5 o 
2 metres, sempre que sigui possible. Els carrers en què, per la seva amplada, no 
puguin allotjar aquestes voreres, també es tendirà a la utilització del paviment únic. 

5.7. Directrius per a les zones urbanitzables 

Les noves zones urbanitzables que el POUM preveu, tant les residencials com les 
industrials, hauran de seguir en la seva ordenació les directrius que el Decret 
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344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada estableix, de manera que es garanteixi la seguretat i la qualitat de trànsit de 
tots els usuaris de les vies, ja siguin peatons, ciclistes o conductors de vehicles. 

Així, en els plans parcials del les noves zones urbanitzables s’ha de tenir en compte: 

· L’amplada mínima dels carrers que es planifiquen en sòl urbanitzable amb la 
senyalització corresponent a zona 30, com és el cas dels nous sectors 
urbanitzables, tal i com estableix l’apartat 5.3 Proposta de xarxa d’itineraris, d’acord 
amb el que estableix el Reglament general de circulació, ha de ser de 10 metres. 

· L’amplada mínima dels carrers que es planifiquen 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. 
Aquests carrers es determinaran també en els corresponents plans parcials, ja que 
actualment els nous vials no es troben definits. 

· 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%. 

· 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%. 

Aquestes determinacions s’hauran d’incorporar tant en la normativa del POUM com 
ens els corresponents Plans Parcials. 

5.8.- Adaptació de les xarxes a paràmetres de mobilitat reduïda 

A totes les xarxes descrites, s’han d’observar els criteris que estableix la llei 20/1991, 
de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques i de barreres en la comunicació, el Decret 135/1995, de 24 de març, 
de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del codi d’accessibilitat i el Decret 97/2002, de 
5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres 
mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda. 

Les principals actuacions a realitzar en aquest sentit són: 

· Reserva d’aparcaments per a vehicles amb conductors amb mobilitat reduïda. 
S’estableix una ràtio mínima d’una plaça/20 places d’aparcament en les zones 
verdes i d’equipaments. També es facilitarà reserves d’aparcament en els casos en 
què l’Ajuntament detecti necessitats en els habitants. Aquestes places 
d’aparcaments han de tenir unes dimensions mínimes de 3,30 x 4,50 metres si són 
en bateria i 2,00 x 4,40 metres si són en filera, i han de disposar d’un espai 
d’apropament d’1,50 metres. En el cas de Sudanell, on l’aparcament en la via 
pública no està regulat, l’Ajuntament podrà determinar aquestes reserves per a 
aparcaments en funció de les necessitats dels habitants detectades en cada cas. 

· Facilitació de targetes d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda tal i com 
estableix el Decret 97/2002. 

· Establiment en els nous vials i en les reformes del existents de paviments durs, no 
lliscants i sense regruixos diferents. 

5.9.- Mesures de pacificació del trànsit i seguretat dels vianants 

En general, en els nuclis amb zones de convivència entre diferents mitjans de 
transport, s’estableixen un seguit de mesures de pacificació del trànsit per moderar la 
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velocitat de circulació i evitar situacions d’inseguretat i accidents. En el cas de 
Sudanell, la pròpia estructura urbana, on el traçat i amplada dels vials ja actua com a 
element reductor de la velocitat, la seva implementació no resulta prioritària.  

En tot cas,a les zones ja urbanes, i com una mesura complementària, es podrien definir 
alguns elements reductors de la velocitat com passos de vianants de ressalt i 
plataformes, ja siguin en vials o cruïlles, per amortir la velocitat d’entrada. 

En els nous sectors urbanitzables, considerats Zona 30 i on els vials hi seran de major 
amplada, fet que facilita un augment de la velocitat, s’hauran d’adoptar també mesures 
de pacificació del trànsit, les quals es determinaran en el moment en que es 
desenvolupin els corresponents plans parcials. Es recomanen els passos de vianants 
de ressalt i, especialment les plataformes en les cruïlles. 
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6.- Perfil de mobilitat sostenible 

6.1. Incidència sobre la contaminació atmosfèrica 

L’augment dels desplaçaments en vehicles motoritzats, la major part associats a l’ús de 
turismes, a raó de la implementació del POUM pot afectar la qualitat de l’aire al 
municipi.  

Els principals contaminants atmosfèrics provinents de la combustió dels vehicles són el 
monòxid de carboni (CO), el diòxid de carboni (CO2), el diòxid de sofre (SO2), les 
partícules en suspensió (PST), els òxids de nitrogen (NOx), els compostos orgànics 
volàtils (COV) i el plom (Pb). 

La previsió de les emissions dels vehicles es realitza a partir de les dades de generació 
de mobilitat i aplicant uns factors d’emissió per quilòmetre recorregut. 

Taula 22. Emissions per tipologia de vehicle. EMISSIÓ DE CONTAMINANTS ATMOSFÈRICS SEGONS TIPUS DE VEHICLE

Cotxe gasoil 1,513 0,211 0,027 0,005 0,017 205,42

Cotxe benzina 0,943 0,933 0,295 0,15 0,006 250,42

Bus regular 18,800 9,300 0,300 - 0,006 250,42

PST gr/kmTipus de vehicle CO gr/km NOx gr/km CH4 gr/km N2O gr/km CO2 gr/km

 

Si tenim en compte que el desenvolupament del POUM de Sudanell generarà 6.497 
nous desplaçaments diaris, 3.158 dels quals seran realitzats per vehicles privats, amb 
una proporció del 54 % realitzada per vehicles de benzina davant el 46 % de vehicles 
de gasoil, i prenem com a estàndard que tots aquests desplaçaments seran generats 
per turismes, amb un desplaçament mitjà de 36 km11, l’emissió dels diferents 
contaminants vindrà determinada per la següent taula: 

Taula 23. Emissions totals dels nous desplaçaments generats per vehicles en el 
desenvolupament del POUM de Sudanell. 

Tipus de 
turisme 

Nombre de 
desplaçaments 

Km 
recorreguts 

CO gr. NOx gr. PST gr. CH4 gr. N2O gr. CO2 Kg 

Gasoil 1.453 52.296 79.125 11.035 1.412 261 889 10.742.743 

Benzina 1.705 61.392 57.278 57.278 58.322 9.209 368 15.373.664 

TOTAL 3.158 113.688 136.403 68.313 59.734 9.470 1.257 26.116.407 

Font: elaboració pròpia 

                                                 
11 Si suposem que tots els viatges generats són intermunicipals i amb una velocitat mitjana de 60 

km/h, i segons dades de l’EMQ – Ponent 2006, on es calcula que la mitjana de desplaçament 

diari intermunicipal és de 26,52 minuts, els quilòmetres recorreguts de mitjana són 36. 
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Annex 1 
 
ANNEX LEGISLATIU 
 
Pla de carreteres 1995 
Aprovat el 5 de juliol de 1996 i publicat el 10 de juliol de 1996 en el DOGC (núm. 
2228). 
 
Pla territorial parcial de ponent 
Aprovat el 13 d’octubre de 2006 i publicat el 18 d’octubre de 2006 en el DOGC (núm. 
4742).  
 
Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat 
Aprovada el 13 de juny de 2006 i publicada el 27 de juny de 2003 al DOGC núm. 3913. 
 
Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada 
Aprovat el 19 de setembre de 2006 i publicat el 21 de setembre de 2006 en el DOGC 
núm. 4723. 
 
Decret 100/1984, de 10 d’abril, sobre supressió de barreres arquitectòniques 
 
Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques i de barreres en la comunicació 
Aprovada el 25 de novembre de 1991 i publicada el 4 de desembre de 2006 en el 
DOGC núm. 1526. Modificada pel Decret legislatiu 6/1994, de 13 de juliol, pel qual 
s’adequa la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques, a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú 
 
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de 
novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i 
d’aprovació del Codi d’accessibilitat 
Aprovat el 24 de març de 1995 i publicat el 28 de març de 1995 en el DOGC núm. 
3369. 
 
Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb 
disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb 
mobilitat reduïda 
Aprovat el 5 de març de 2002 i publicat el 25 de març de 2002 en el DOGC núm.3602. 
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