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3. ANÀLISI DE L’OFERTA 

3.1. Xarxa de vianants 

Fins als anys 90, els carrers de les nostres ciutats es dissenyaven en favor dels vehicles motoritzats i 
de les seves necessitats de circulació i aparcament, a partir d’aquell moment, s’inicia un canvi de 
mentalitat en la concepció de la mobilitat i el medi ambient que culmina amb el protocol de Kyoto al 
1997. D’aleshores ençà, la mobilitat a peu és el mode primari i essencial de transport i d’accessibilitat.  

A molts municipis com Mataró, s’han iniciat múltiples actuacions de millora de la mobilitat a peu que 
cal avaluar per concloure si l’oferta disponible pels seus desplaçaments és adequada a la demanda 
actual i potencial. 

L’oferta per a vianants ha de permetre una accessibilitat completa a tots els punts de la trama urbana, 
habitatge o activitat; però també cal establir una jerarquia, diferenciant entre els nivells mínims 
exigibles a qualsevol carrer i les necessitats d’aquella xarxa d’itineraris principals, que tendeix a 
concentrar els itineraris més comuns. Per aquest motiu, s’ha definit una xarxa bàsica, a partir de la 
qual s’analitzaran les principals característiques de l’oferta per a vianants. 

Per a definir els itineraris principals a peu s’han connectat, pels camins més directes, les zones 
generadores i atractores de viatges, definides al capítol 2.4. A més, tots els barris del municipi, 
independentment de si disposen o no d’activitat terciària o són exclusivament residencials, han de 
quedar connectats per aquesta xarxa bàsica de mobilitat a peu. Les activitats a connectar presenten 
les següents característiques: 

 La concentració més elevada de serveis i equipaments es dóna al Centre, si bé a la resta del 
casc urbà és apreciable l’existència de activitat comercial, centres d’ensenyament i instal·lacions 
esportives.  

 També al centre es troben la major part de les dependències municipals i sobretot es concentra, 
al voltant de la Plaça Santa Anna i de la Riera, la principal oferta d’oci tradicional (històric punt de 
trobada dels mataronins) i la major concentració de botigues (centre urbà més comercial). Són 
precisament aquests punts, concentrats al centre i els equipaments esmentats (d’ensenyament i 
esportius) els principals punts d’atracció de viatges a peu. 

 Per altra banda, la zona d’oci de Mataró Parc, situada a l’altra banda de la Ronda de Mataró, 
queda en una zona amb una altitud elevada i distant de la major part del casc urbà de Mataró, per 
la qual cosa la seva accessibilitat es basa preferentment en mitjans mecanitzats (si més no 
d’anada), destacant la utilització, des de la mobilitat sostenible, del transport públic urbà. 

De forma complementaria, els criteris per a la definició del itineraris han estat::  

 Continuïtat, assegurant la interconnexió entre barris 

 Connexió fàcil amb els transports públics. Ha d'estar d'acord amb la lògica del servei d'autobusos 
públic, ja que la mobilitat a peu representa respecte al transport col·lectiu un mode d'aportació, 
complementari i/o suplementari. 

 Suport en els elements urbans que milloren la qualitat de l'itinerari de vianants: existència de 
places i zones verdes que permeten el descans en el recorregut a peu amb unes condicions 
agradables per al vianant 

Per tot això, resulta una xarxa de tipus radial que suma 25,9 kms cap al centre, amb algunes vies 
perimetrals que tenen per objecte la unió entre barris. La xarxa resultat es mostra al plànol 3.1.1. 
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Fig. 3.1 Zones d’atracció de viatges 

D’acord amb les característiques territorials del municipi, i la localització d’aquestes zones atractores i 
generadores de viatges, podem dividir la xarxa bàsica segons l’àmbit on es localitza: 

 Al nucli urbà compacte. En aquest àmbit, discorre per una xarxa de carrers amb voreres típica 
de les zones urbanitzades que, en general, no presenta problemes de connectivitat.  

 Fora del nucli urbà compacte. En aquest àmbit existeixen diverses zones exteriors a les 
Rondes, o situades a les platges de Mataró, i algunes urbanitzacions exteriors, entre les quals 
destaquen Can Vilardell, Vallveric, Can Quirze o Can Dangla – Can Rodon. A excepció de la 
zona industrial Pla d’en Boet que es localitza al sud del nucli, formant un continu urbà, la resta es 
localitzen de forma aïllada respecte al nucli. 

Dins del nucli urbà compacte, la xarxa bàsica contempla tant les pròpies vies on es localitzen els 
equipaments i centres atractors, com les vies de connexió entre els diferents barris. La concentració 
d’equipaments, es produeix al centre ciutat i destaquen els eixos que comuniquen cada barri amb 
aquest Centre. Els vials que comuniquen, desagregats per barris són: 

 Barri: l’Eixample i el Pla d’en Boet:  

 Camí Ral 

 Carrer Sant Cugat - Carrer Unió 

 Barri: Cerdanyola i Peramàs: 

 Camí del Mig / Carrer Miquel Biada / Carrer Sant Benet 
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 Passeig Ramon Berenguer III / Avinguda Puig i Cadafalch / Carrer Jaume Isern i Carrer 
d’Argentona 

 Avinguda Gatassa (connexió entre els dos eixos anteriors) 

 Barri: La Llàntia:  

 Carrer Premià / Carrer Sant Pol / Carrer Irlanda / Via Europa 

 Barri: Cirera:  

 Avinguda Corregiment de Mataró 

 Barri: Els Molins:  

 Riera Figuera Major / Passeig Carles Padrós 

 Barris: Vista Alegre i Rocafonda:  

 Avinguda Perú / Passeig Rocafonda / Carrer Rocafonda / Camí Fondo – Carrer del Rierot 

 Passeig Cabanelles / L’Esplanada  

 Barris: El Palau i l’Escorxador:  

 Carrer Prat de la Riba / Carrer Cristina / Carrer Sant Bru 

 Carrer Herrera / Carrer Antoni Puigblanch 

 Camí Ral 

A més s’han considerat uns eixos transversals i de connexió amb la platja. Són els següents: 

 Paral·lels a la costa 

 Passeig Marítim 

 Carretera N-II / Avinguda del Maresme / Carrer Sant Felicià / Passatge Marina de Llevant / 
Carrer Racó de Sant Pere 

 Perpendiculars a la costa: 

 Avinguda del Port 

 Carrer Churruca 

 Passatge Santa Magdalena / Carrer Gravina / Carrer Sant Agustí 

 Carrer de Sant Joan 

 Carrer Confraria de Sant Elm, Carrer Pelegrí, Carrer Josep Castella 

 Ronda Joan d’Àustria / Ronda Cervantes i Ronda d’Amèrica 
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La xarxa de vianants es configura de forma radial i s’ha representat al plànol següent en el què s’ha 
inclòs la zona centre amb una important oferta d’àrea de vianants. 

Fig. 3.2 Xarxa bàsica de vianants 

3.1.1. Oferta viària de vianants 

La millora de les condicions de la mobilitat a peu és una de les estratègies bàsiques per aconseguir 
una mobilitat sostenible. En el cas de Mataró,  una gran part de la mobilitat interna es podria realitzar 
a peu, tant per les distàncies existents entre les diferents zones del nucli urbà (distància màxima en 
línia recta des de la Plaça de Les Tereses a quasi tot el nucli urbà inferior a 1.400 m 
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Fig. 3.3 Àrea d’influència de 20 minuts a peu des del Centre 

Segons les directrius de la Diputació de Barcelona i coincidint amb el nou Documento Técnico que 
desarrolla las Condiciones Básicas de Accesibilidad y no Discriminación para el Acceso y la 
Utilización de los Espacios Públicos Urbanizados, una vorera es considera accessible quan disposa 
d’una amplada lliure de 1,8 m.  

Seguint les directrius de la Diputació de Barcelona, una vorera es considera inaccessible si presenta 
una amplada útil inferior a 0,9 m i millorable si es situa entre 0,9 i 1,8 m útils.  

En conclusió, s’han utilitzat les següents amplades útils: 

Amplada lliure (All) Observacions 

All < 0,9 m No accessibles 

0,9 ≤ All ≤ 1,8 m 
No accessibles segons Doc. Tècnic annex 

Ordre VIV/561/2010 

All > 1,8 m Accessibles 

Taula 3.1 Classificació amplada útil voreres 

Quant a l’amplada total de les voreres, s’han dividit segons les directrius que marca la Diputació de 
Barcelona: 

Amplada total (A) 

A ≤ 1 m 

1 < A ≤ 2m 

2 < A ≤3 m 

A > 3 m 

Taula 3.2 Classificació amplada total voreres 

1.400 M. 
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Si analitzem la situació actual de les voreres de la xarxa bàsica de 
Mataró, que es mostra als plànols 3.1.4 i 3.1.5, s’observa que, en 
relació a l’amplada total de vorera, un 58,2% de la xarxa bàsica 
del centre urbà de Mataró disposa de més de 2 m a cada vorera, 
mentre que fora d’aquests àmbits, la situació és heterogènia. 

 

 

 

Quant a la vorera útil, la majoria del centre urbà es pot considerar 
accessible (tota l’àrea de vianants interior). Respecte als 25,9 kms 
definits com a xarxa bàsica; un 91,7% disposa de més de 0,9 m 
d’amplada, excloent únicament les vies i petits trams dispersos. 

D’altra banda, si considerem una amplitud de com a mínim                 
1,8 m, fins a un 45,9%  d’aquestes vies no serien accessibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4 Distribució d’amplada de voreres de la xarxa bàsica 

3.1.2. Zones 30 

Mataró disposa de vies senyalitzades com a zones 30 de manera clara i ben visible. A més 
d’aquestes zones, s’ha definit una àrea sotmesa a un tractament específic com a Pla Integral del 
centre amb una zona de coixí que fa de transició entre aquest nucli i la zona exterior. El nucli ve 
delimitat per l’av. Maresme, l’eix dels carrers Lepant, Montserrat, el Torrent, Sant Isidor, el Camí de la 
Geganta i Alfons X el Savi i es tanca pels carrers de Rocafonda, Pasqual Madoz i de Jordi Joan. 

A Mataró un total de gairebé 14,8 quilòmetres integrats en zones 30 i 11,1 kms  de vies on el límit de 
velocitat és inferior a 30 km/h., totalitzant 25,9 kms de vies pacificades  

L’àrea de transició queda definida pels carrers: Avda de La republica - Joan Prim, pel Camí de la 
Geganta i Alfons X el Savi fins a la riera de Sant Simó, que tanca novament baixant cap a l’av. del 
Maresme. 

Amplada Total Longitud %

> 5,00 m 6.794 m 26,2%

3,00 m-5,00 m 4.589 m 17,7%

2,00 m-3,00 m 3.715 m 14,3%

1,00 m-2,00 m 6.771 m 26,1%

< 1,00 m 4.057 m 15,6%

Total 25.926 m 100,0%

VORERES

Amplada Útil Longitud %

> 1,80 m 14.027 m 54,1%

0,90 m-1,80 m 9.642 m 37,2%

< 0,90 m 2.257 m 8,7%

Total 25.926 m 100,0%

AMPLADA UTIL DE VORERES
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Actualment, gairebé 25 km de xarxa tenen limitacions de velocitat entre els 10 i els 30 km/h.  

 

Fig. 3.5  Tipologia de vies segons velocitat màxima autoritzada 

L’establiment de límit de velocitat a 30 km/h als carrers interiors del barri permet una millora de la 
seguretat viària: a velocitats baixes augmenta el temps de reacció i frenada dels conductors, es 
redueix el risc d’accident, i les bicicletes poden circular amb més seguretat per la calçada juntament 
amb la resta de vehicles. A més, la moderació de la velocitat disminueix la contaminació acústica i 
atmosfèrica del barri.  

Les zones 30 definides són: 

Ciutat Jardi Sagrada Família 100,00 

2003 Santa Semproniana 100,00 

  Pompeu Serra 60,00 

  Santa Juliana 80,00 

  Ignasi Mayol 80,00 

    420,00 

   Barri Cirera Finlàndia 50,00 

2003 Àustria 100,00 

  Cáceres 100,00 

  Andalús 90,00 

  Sant Ferran 110,00 

  Sant Domènec 70,00 

  Segura 50,00 

  Sevilla 150,00 

  Misericòrdia 160,00 

  Pietat 90,00 

  Inmaculada 100,00 
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  Ronda Joan Peiró 480,00 

  Portugal 90,00 

  Esteve Banet 120,00 

  Toledo 120,00 

  Cadis 70,00 

  Málaga 80,00 

  Torrent de la Pòlvora 370,00 

  Transversal 170,00 

  Dipòsit 110,00 

  Del Pou 70,00 

  Caseta 110,00 

  Muntanya 340,00 

  Passatge Antonia Coll 30,00 

  Granada 80,00 

  Eusebio 90,00 

  Mare de Déu del Pilar 100,00 

    3500,00 

 

Barri Vista Alegre Almeria 320,00 

2003 Vista Alegre 290,00 

  Montalt 320,00 

  Joaquim Torres García 260,00 

  Eduard Alcoy 250,00 

  Créteil 220,00 

  Jaume Arenas 110,00 

  Montjuïc 160,00 

  Turó de Montgat 160,00 

  Camí dels Caputxins 100,00 

  de la Pedra del Gall 100,00 

    2290,00 

   Barri El Palau Alcalde Rafael Carreras 165,00 

2006 Menéndez Pidal 75,00 

  Germans Castañer 90,00 

  Sor Lucil·la 110,00 

  Madern i Clariana 140,00 

  Siete Partidas 350,00 

  Lapidario 140,00 

  Cantigas 60,00 

  Germà Francisco 90,00 

  Neil Armstrong 60,00 

    1280,00 

   Barri de Peramàs Matheu Domènec 290,00 

2009 Francisco Goya 330,00 

  Bisbe Benet i Serra 130,00 

  Diego Velàzquez 240,00 

  Marià Andreu 130,00 

  Pompeu Fabra 250,00 

  Josep Montserrat Cuadrada 400,00 

  Antoni Cuyàs i Sampere 85,00 

  Josep Mora i Fontanils 70,00 
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  Joan Arnau Palau 80,00 

  Joanot Martorell 80,00 

  Passatge d'Andorra 80,00 

  Mossén Jaume Sala 150,00 

  Antoni Farnquesa i Sivilla 180,00 

  Ronda d'Antoni Comas i Pujol 150,00 

  Joaquim Capell i Vidal 120,00 

  Lucius Marcius Optatus 100,00 

  Jeroni Pujades 40,00 

  Joan Bialet Massé 45,00 

  Bonaventura Carles d'Aribau 140,00 

  Manuel Fradera i Llanes 250,00 

    3340,00 

   Barri Camí de la Serra Hèl·lade 350,00 

2010 Joan Fuster 290,00 

  Josep Vicenç Foix 300,00 

  Joan Salvat Papasseit 300,00 

  Francesc de Borja Moll 100,00 

  Torrent de Pregària 150,00 

  Pitàgores 55,00 

  Arquímedes 55,00 

  Fídies 55,00 

  Plató 55,00 

    1710,00 

   Sector Av.Torner (molins) c. del Germà Joaquim 70,00 

2012 c. Àvila 165,00 

  Sant Ignasi de Loiola 150,00 

  Magí Raventós 140,00 

  Abat Dorda 120,00 

  Bisbe Torras I Bages 80,00 

  Av. Torner 310,00 

  Abat Oliba 50,00 

  Abat Marcet 75,00 

  c. del Sot de l'Hospital 250,00 

    1410,00 

   Urb Can Serra (recepció) c. de la Font dels reis 550,00 

2013 c. del Riu Ter 120,00 

    670,00 

   Barri de la Llantia c. de Malgrat 218,00 

2016 c. de Calella 136,00 

  c. de Sant Pol 89,00 

  c. de Santa Llúcia 98,00 

  c. de Lloret de mar 92,00 

  c. de Pineda 196,00 

  c. de Tossa 101,00 

  c. de Santa Caterina 154,00 

    1084,00 
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Escorxador Francisco Pacheco (entre Ronda Alfons X i Francisco Herrera) 241,00 

2017 Enric Prat de la Riba (Floridablanca-Puerto Rico) 235,00 

  Sancho Panza 50,00 

  Don Quixot 45,00 

    571,00 

   Cirera Passatge del Miró 202,00 

2017 La Caseta 43,00 

    245,00 

   

 

TOTAL ZONES 30 14865,00 

 

Carrers 30 Carrer Mèxic 400,00 

  Carrer Pablo Picasso 310,00 

  Camí Ral (entre Cooperativa i Ronda Cervantes) 1300,00 

  Passeig Marítim 800,00 

  Muralla del Tigre 190,00 

  Muralla de Sant Llorenç 200,00 

  Argentona 310,00 

  Muralla de la Presó 110,00 

  Carrer de la Coma 160,00 

  Muralla dels Genovesos 180,00 

  Carrer Hospital 190,00 

  Carrer Sant Bonaventura 200,00 

  Carrer Sant Pere 210,00 

  Baixada de Santa Anna 80,00 

  Carrer Sant Antoni 270,00 

  Carrer Montserrat 180,00 

  Carrer Sant Benet 230,00 

  Carrer Alarona 200,00 

  Carrer Ferrer i Guàrdia 140,00 

  Carrer Ciutat Freta 280,00 

  Carrer Rosa Sensat 140,00 

  Carrer Sant Joan Bosco 320,00 

  Passeig Ramon Berenguer III Entre Av. Puig i Cadafalch i Av. Gatassa 210,00 

  Avda. Puig i Cadafalch, des de c. Salesians fins Ronda Bellavista 680,00 

  Ronda Cerdanya 320,00 

  Carrer Gatassa 300,00 

  Carrer Tarragona 160,00 

  C. La Boixa 240,00 

  C. Mare de Déu de l'Esperança 420,00 

  Carrer Nicolau Guanyabens 160,00 

  Carrer Salvador Espriu 540,00 

  La Riera (des  de Muralla de la pressó fins Plaça Espanya) 520,00 

  Ronda Francesc Macià 600,00 

  Passatge Mas Sant Jordi 220,00 

  Camí Ral (netre Sant Antoni i c. hospital) 300,00 

  
 

  

  TOTAL CARRERS 30 KM/HORA 11070,00 

Taula 3.3 Zones 30 actuals a Mataró 
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3.1.3. Carrers per a vianants i zones residencials 

Mataró disposa de 10,6 kms de carrers residencials. Alguns d’aquests carrers són: Trinitat, del Mar, 
del Pedraforca, passatge del Montgrí, Tiana, Sant Joaquim, carrer de la Unió, Jaume Vicens Vives, 
Sant Domenico Savio, carrer del Sol, Sant Desideri, Don Quixot, Toboso o a la plaça de la Muralla.  

En alguns dels casos s’han dut a terme reurbanitzacions de carrers amb paviment únic, mentre 
que en altres, amb voreres insuficients o sense zones d’aparcament, el canvi s’ha efectuat 
incorporant només el senyal S-28 per indicar-ne el canvi en l’ús d’aquell espai. 

      

Zones Residencials (Prohibició estacionar i velocitat màxima 20)   

  Carrer Sant Joan 200,00 

  Carrer Sant Francesc d'Assís 90,00 

  Carrer Rosselló 280,00 

  Carrer Nou 140,00 

  La Riera (des de Pl. Santa Anna fins Muralla de la Presó) 400,00 

  Carrer Esteve Albert 320,00 

  Carrer Consol Nogueras 150,00 

  Carrer Jaume Comas 150,00 

  Carrer Joaquim Casas 150,00 

  Passatge Garcia Oliver 110,00 

  Carrer Sant Agustí (entre Avinguda del Maresme i Camí Ral) 340,00 

  Plaça Extremadura 40,00 

  Carrer Múrcia 50,00 

  Carrer Càdis (entre Màlaga i Ronda Joan Peiró) 50,00 

  Carrer Sant Pau 60,00 

  Carrer Juan Sebastian Elcano 100,00 

  Passatge Santa Magdalena 100,00 

  Baixada de les Figueretes 30,00 

  Carrer d'Antoni Gaudí 90,00 

  Passatge Lluís Gallifa 60,00 

  Passatge Sant Antoni Maria Claret 25,00 

  Carretera de Mata (lateral) 150,00 

  Sant Antoni Maria Claret 260,00 

  c. de la Concepció 150,00 

  c. Colom ( entre C/Fragata de Mataró i Francesc de Paula ) 50,00 

  c. del Cos 100,00 

  Santa Teresa 140,00 

  Santa Marta 160,00 

  c.Fragata de Mataró 90,00 

  c. Sant Francesc de Paula 240,00 

  c. d'en Pujol 170,00 

  Baixada de les Espenyes 60,00 

  Baixada de les Escaletes 70,00 

  Barcelona 190,00 

  Carrer d'en Xammar 90,00 

  Na Pau 30,00 

  Sant Cristòfor 40,00 

  Pl. del Beat Salvador 20,00 

  c. de Sant Sadurní 200,00 

  Sant Bru 88,00 
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  Cristina 105,00 

  Cooperativa 320,00 

  Mitja Galta 100,00 

  Sant Pelegrí (C/de l'Hospital - C/ del Prat) 220,00 

  Carrer Solís ( entre c/del Prat i c/ Floridablanca) 100,00 

  Bonaire 170,00 

  Lleida  100,00 

  c. del Nord 170,00 

  Passatge del Mercat Petit 35,00 

  Josep Castellà 116,00 

  Rafael Estrany (Picasso- Musics Cassado) 115,00 

  Av. Josep Puig i Cadafalch-Pl.Isla Cristina 42,00 

  Mare Alfonsa Cavín 53,00 

  República Dominicana (Colòmbia-Mare Alfonsa Cavín) 83,00 

2009 Sant Simó- Baixada Narcís Feliu de la Penya-Beata Maria 180,00 

  Santa Maria 50,00 

  Amàlia 120,00 

  La Palma 100,00 

  c. de Don Magí de Vilallonga  80,00 

  Massevà 190,00 

  Jaume Ibran 145,00 

  Jaume Balmes (entre Jaume Ibran i Damià Campeny) 100,00 

  Passatge Pare Josep Rius 70,00 

  Passatge d'Antoni Regàs 25,00 

  Abat Marcet (entre St. Ignasi Loiola i Magí Raventós) 55,00 

2010 Trinitat (entre c. del Mar i c. del Vallès) 50,00 

  Carrer del Pedraforca 70,00 

  Passatge del Montgrí 100,00 

  Sant Joaquim (Pl. Cuba-Altafulla) 200,00 

  c.de la Unió (Iluro-Pl. Cuba) 75,00 

  c. Jaume Vicens Vives 500,00 

2011 Sant Domenico Savio 130,00 

  c. del Sol 50,00 

  pl. de la Muralla 50,00 

  c. de St. Desideri 65,00 

  c. de Sant Roc 30,00 

2012 Don Quixot 100,00 

  Toboso 30,00 

  Sant Joan Bosco (entre Sicília i València) 120,00 

2014 Ptge. Francisco Pizarro 55,00 

2015 Nàpols 95,00 

  c. de la Terra 50,00 

  c. Sant Josep de Calassanç (tram atzucac) 50,00 

  Cuba 355,00 

  Pl. Tereses (muntanya) 65,00 

2016 Sant Elíes 85,00 

2017 C. Mossèn Molé 75,00 

  c. Sant Ramon 180,00 

  
 

  

  total LONGITUD CARRERS RESIDENCIALS 10657,00 
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3.1.4. Comoditat de la xarxa de vianants 

En aquest apartat s’analitzen la resta de característiques implicades en la comoditat dels vianants: 

 Tipologia de carrers 

 Accessibilitat: rebaixos a les voreres (guals), existència d’escales o altres obstacles 

 Pendents 

En primer lloc, convé mencionar que la xarxa bàsica de vianants de Mataró presenta la següent 
tipologia de vies: 

 Exclusiva per a vianants (plataforma única). Es localitzen al centre urbà, a l’entorn del casc antic, i 
a altres barris com Cirera (entorn C. Esteve Albert), al Pla d’en Boet (entorn dels carrers Ferrer i 
Guàrdia, i Rosa Sensat), i al Tecnocampus. De forma més dispersa es troben carrers individuals 
com al C. Sant Agustí, La Rambla, C. Salvador Palmerola, C. Sant Joaquim o C. del Rosselló. 

- La Rambla 

- Plaça Santa Anna 

- La Riera, entre Plaça Santa Anna i C. Sant Josep i entre C. Bonaire i Muralla de la Presó 

- C. Bonaire,  

- Plaça de l’Ajuntament, Carreró Palau, C. Santa Maria, C. Sant Cristòfol, Plaça Gran 

- Plaça Beat Salvador, C. Don Magí de Villalonga, Baixada de les Figueretes 

- Plaça dels Corrals, Passatge Forn del Vidre 

- Baixada de les Escaletes, Plaça Peixateria, C. Barcelona 

- Plaça Xica, C. d’en Pujol 

- C. Santa Teresa, C. Santa Marta 

- C. d’en Palmerola, Plaça Cuba 

- Passatge Santa Magdalena 

- Primer tram del C. Unió 

 Prioritat per vianants. Es tracta de zones amb limitació de la velocitat màxima permesa, amb el 
senyal S-28. Es localitzen a l’entorn del nucli antic, com ara a La Riera, C. Sant Josep, C. Can 
Xammar o C. Sant Francesc d’Assís. 

 També destaca per la seva funció per a vianants el Passeig Marítim, i algunes vies 
perpendiculars a ell com C. Sant Agustí i Sant Francesc de Pàdua i parcialment el C. Cooperativa 
que permeten la comunicació entre el Pg. Marítim i el Centre. 

 Convencional. La resta de vies, incloses a la xarxa d’itineraris principals, no estan sotmeses a cap 
tipus de regulació específica, variant la velocitat de circulació dels vehicles, entre 30 i 50 Km/h. 
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Quant a l’accessibilitat d’aquesta xarxa, convé mencionar que gairebé totes les voreres disposen de 
rebaixos als passos de vianants. En la xarxa bàsica s’han comptabilitzat 10 punts on els passos de 
vianants no disposen de rebaixos, aquests estan situats als carrers: 

 Av. Lluís Companys a la intersecció amb el carrer Roma. 

 2 punts a Ronda Barceló a les interseccions amb els carrers Germans Thos i Codina i C. De 
Casto Méndez Núñez. 

 C. d’Iluro a la intersecció amb C. Jose Mª Torrijos. 

 C. Jose Mª Torrijos a la intersecció amb C. d’Iluro. 

 Camí Ral a la intersecció amb C. d’Enric Granados. 

 C. Prat de la Riba a la intersecció amb C. Jose Francisco Pacheco. 

 Passeig de la Rocafonda a la intersecció amb C. de Miquel Albà. 

 Passeig de Carles Padrós al Parc Central. 

 Av. de Josep Puig i Cadafalch a la Pl. de Rafel Casanova. 

A la resta de punts, les voreres disposen de rebaixos, tot i que en alguns casos el rebaix no és del 
100%. Al plànol 3.1.4 es mostra els punts amb dificultats per la mobilitat a peu. 

 

Fig. 3.6 Punts amb obstacles per la mobilitat a peu 
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Com ja s’ha comentat, bona part de les zones urbanitzades de Mataró disposen d’un relleu suau. No 
obstant, la part nord del municipi es troba urbanitzada a la muntanya, per tant, existeixen alguns 
carrers amb un fort pendent. En aquest sentit, el plànol 3.1.5 mostra els pendents que no 
acompleixen el Documento Técnico que desarrolla las Condiciones Básicas de Accesibilidad y no 
Discriminación para el Acceso y la Utilización de los Espacios Públicos Urbanizados, que assenyala 
un pendent màxim del 6%, i el Decret 344/2006, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada, que indica un pendent màxim del 6%. A Mataró s’obtenen itineraris inaccessibles des del 
punt de vista del Documento Técnico (pendents superiors al 6%) als trams dels següents carrers: 

C. Vallveric Riera de la Figuera Major C. Mare de Déu dels Àngels C. de Canet 

C. de la Boixa Pl. de la Cirera C. Mare de Déu de 
l’Esperança 

C. d’Irlanda 

Via Europa Ctra. de la Cirera C. de la Caseta C. d’Euskadi 

Torrent de Les Piques Pg. dels Molins C. de Vistalegre C. d’Esteve Cortils 

Torrent de la Pólvora Pg. de Rocafonda C. Sevilla C. d’Almeria 

Rda. de la Creu de Pedra Pg. d’Antoni Martí de 
Cabanellas 

C. de Sant Sebastià C. Nou de la Mercè 

Rda. de la Cerdanya Pg. Malgrat C. de Premià C. Ample 

Rda. de Sant Oleguer C. Masnou C. de Joan Maragall Camí dels Caputxins 

Rda. de Joan Peiró C. del Berguedà C. de Girona Av. del Velòdrom 

Rda. Bellavista C. de la Muntanya C. de Galícia  

Aquets trams amb pendent superior al 8% es mostren al plànol següent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.7 
Pendents a la xarxa bàsica 



Pla de mobilitat urbana de Mataró   21 

 

3.1.5. Continuïtat de la xarxa de vianants 

Al centre del nucli urbà la xarxa bàsica disposa de continuïtat absoluta, mitjançant zones de vianants 
o bé passos de vianants a tot el centre. A més, existeixen poques cruïlles semaforitzades, la qual 
cosa dóna més prioritat i, en conseqüència, menys temps de trajecte, al vianant. 

A les zones perifèriques,  si considerem totes les connexions possibles, amb independència de la 
distancia o el pendent, es detecten les següents disfuncions en quant a connectivitat:  

 Voreres d’1 m d’ample: Camí Ral (entre la Rambla i carrer Jordi Joan). 

 Ronda Cervantes (Riera de Sant Simó): Deficient tractament de la vora de la riera, en un itinerari 
d’accés a la platja. 

 Avinguda Amèrica: Rambla amb dolenta distribució de calçada, que dificulta el pas dels vianants. 

 Cruïlla Ronda Alfonso X / Carretera de Mata: Es crea una forta discontinuïtat en els recorreguts a 
peu cap al centre. 

 Avinguda Perú: Dolenta distribució d’usos de la calçada. 

 Carrer L’Esplanada (Convent de les Caputxines): Coll d’ampolla al vial (estrangulament de la 
secció). 

 Passeig Carles Padrós: Manca de continuïtat cap al centre per als vianants. 

 Barri de Cirera: Carrers amb molt forts pendents (en particular el Torrent de la Pólvora) 

 Avinguda Puig i Cadafalch: Estrangulaments en alguns punts i presència d’obstacles a la calçada 
(contenidors en mig dels itineraris de vianants) i alguns trams de vorera amb paviments antics. 

 Carrer Sant Cugat: Manca d’ordenació de l’espai urbà al costat del mercat. 

 Camí Ral (sud): Invasió de l’espai de voreres per aparcament de vehicles. 

 Manca millorar la connexió peatonal a través de la rotonda de l’Av. Europa per l’accés als 
equipaments situats a l’altra banda de la C-32 (antiga A-19) tal com es detalla a continuació 
(Centre Comercial Mataró Parc, Hospital Comarcal, Cementiri de les Valls, Pistes d’atletisme, 
Camp de futbol Cirera, Camp de hoquei.  
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3.2. Xarxa de ciclistes 

Com en el cas dels vianants, la xarxa bàsica de bicicletes hauria de connectar els centres generadors 
de viatges amb els centres atractors. En aquest sentit, les 
connexions a cobrir amb bicicleta coincideixen amb les dels 
vianants, tot i que la primera admet connexions de majors 
distàncies.  

La connexió de tots els centres generadors i atractors 
configurarà la xarxa bàsica de bicicletes. 

No obstant, en aquest cas, i a diferència del que s’analitza en la 
mobilitat dels vianants, cal conèixer en primer lloc l’oferta 
específica existent al municipi destinada a aquest mitjà de 
transport.  

Per a definir l’oferta actual de bicicletes convé conèixer, en 
primer lloc, el que l’Ordenança Municipal de la circulació de 
Mataró, diu al respecte:  

Article 15. Normes generals 

15.1. Les bicicletes, tricicles i altres vehicles moguts per la força 
muscular circularan preferentment pels carrils bici, per les calçades en 
les zones 30 o per les vies senyalitzades específicament. Quan no 
existeixin aquests circularan per la calçada. Quan aquests vehicles 
circulin per la calçada, ho faran obligatòriament pels carrils més 
propers a la vorera dreta, tot i podent ocupar la part central d’aquests, 
a excepció que el carril més proper a la vorera estigui reservat a altres 
usuaris. 

Es consideraran inclosos en aquest apartat els vehicles de característiques similars als descrits ajudats per 
energia elèctrica sempre i quan no tinguin una regulació específica (bicicletes elèctriques, segway, patins, 
etc...). 

15.3. Es permet la circulació als vehicles de l’article 15.1: 

- Pels parcs públics i passejos. 

- Per les voreres i andanes. 

- Per les illes de vianants, en carrers residencials i zones de prioritat invertida en els dos sentits de circulació. 

- Pels passos de vianants sempre que no hi hagi senyalització específica. 

Les condicions de circulació en aquests espais reservats per als vianants seran les següents: 

a) Hauran de respectar sempre la preferència dels vianants. 

b) Adequaran la velocitat a la dels vianants, sense superar els 10 km/h. 

c) Hauran d’evitar circular a una distancia inferior a un metre respecte a la façana dels edificis, així com respecte 
als vianants en les operacions d’avançament o creuament. 

Es considera que tant les zones de vianants com les zones de prioritat per a vianants són espais on 
la bicicleta té prioritat sobre la resta de vehicles, per tant, formen part de l’oferta actual de vies 
ciclables de la ciutat. 
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En aquest sentit, el municipi de Mataró ha definit uns eixos ciclables amb la següent tipologia: 

 Pista-bici: Existeix un únic tram d’aquesta tipologia on el carril bici està segregat de la calçada, 
tot i que segueix un traçat en paral·lel. Es tracta del Passeig Marítim i està senyalitzat verticalment 
en algun tram. 

Existeix un únic tram, de poc més de 400m, al carrer de Can Trias. Està senyalitzat mitjançant 
marques viàries. 

 Carril bici: Es tracta d’una via per a ciclistes adossada a la calçada. Existeixen més de 3 Km 
d’aquesta tipologia que es localitzen a les Avingudes de Bertran i Güell i Joan Carles I. 

 Vorera-bici: L’espai pels ciclistes es localitza a la vorera, segregat de l’espai per al vianant. Es 
troba senyalitzat vertical i horitzontalment. Es tracta de l’oferta més important del municipi (més 
de 10 Km), i es localitza a la Passeig Marítim, Av. d’Ernest Lluch, Camí del Mig, Riera 
d’Argentona / C. de la Teixidora, Passeig de Ramon Berenguer III, Via d’Europa i Ronda de 
Rafael Estrany. 

 Carrer de convivència: És una via on la bicicleta comparteix l’espai amb els vianants i el trànsit 
amb limitació a 20 Km/h, mitjançant el senyal S-28, i on els vianants tenen Sant Nicasi. 

- Exclusiva per a vianants. D’acord amb l’Ordenança Municipal de Circulació, les bicicletes poden 
circular per les zones de vianants, acomplint les normes generals que en ella s’estableixen. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.8 Carril-bici al camí del Mig 

                         

 

 

 

 

 

  

Fig. 3.9 Vorera bici Av. América 
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3.3. Xarxa de carrils bicicleta 

El municipi de Mataró ha anat posant en funcionament nous trams de la xarxa de carrils bicicleta 
per impulsar i augmentar la penetració de la bicicleta com a mitjà de transport quotidià a la ciutat. 
Des de l’establiment del primer tram, el carril bicicleta a Mataró ha anat creixent. En l’actualitat es 
disposa de 8,94 quilòmetres de carril Bicicleta. 

El mapa de xarxa mostra trams de bicicleta d’una certa longitud, però també es pot observar la 
manca de connexió entre els trams. En altres paraules, falta la connexió entre aquests trams que 
creï una verdadera sensació de malla, de teixit que permet discórrer per la ciutat anant d’un centre 
d’atracció a altre sempre per carril bici propi. 

Entre les realitzacions durant l’etapa de vigència del Pla, l’any 2008 es va senyalitzar carril 
bicicleta a la Via Europa. A Ramon Berenguer III hi ha carril que recorre el passeig per la rambla 
central (sentit centre) i que connecta amb la riera d’Argentona. S’ha posat en funcionament també 
un tram de carril bicicleta en la zona del Rengle. Concretament, es disposa d’un tram que recorre 
la carretera de Barcelona (pel costat mar) entre el Passeig del Rengle i el carrer d’Ernest Lluch. 
Per aquest últim, baixa fins a l’entrada a pàrquing de l’edifici de l’EUPMt-UPC, a l’altura del carrer 
Juan de la Cierva, a l’altra banda del carrer. 

Al plànol núm. 3.3.1 es mostra l’oferta actual de vies ciclables i els aparcaments existents. La 
tipologia de vies descrites anteriorment s’adapta a la classificació establerta al Manual per al Disseny 
de Vies Ciclistes de Catalunya (DPTOP): 

Camí Verd 
Via per a vianants i ciclistes, segregada del trànsit, que discorre per espais 
naturals i boscos. 

Pista bici 
Via per a ciclistes, segregada del trànsit, amb traçat independent de les 
carreteres. 

Carril bici protegit Via per a ciclistes separada físicament de la resta de la calçada. 

Carril bici Via per a ciclistes adossada a la calçada. 

Carrer de Zona 30 Via no segregada del trànsit amb limitació de 30 km/h. 

Vorera bici Via ciclista senyalitzada sobre la vorera. 

Carrer de convivència 
Via compartida amb els vianants i el trànsit amb limitació a 20 km/h i preferència 
pels vianants. 

 
Taula 3.4 Classificació tipològica de vies ciclistes. 

Font: Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya. DPTOP. Barcelona, 2007. 
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L’oferta descrita forma part de la xarxa que l’Ajuntament té previst desenvolupar a mig termini, 
d’acord amb el següent plànol: 

 

Fig. 3.10 Xarxa ciclista actual i futura 

 

Pista bici 7.180 

Carril bici protegit 1.823 

Vorera bici 4.946 

Carril bici 701 

Carril bici en vorera 701 

TOTAL 15.351 

Total carrils excepte pista bici 8.171 

Taula 3.5 Longituds de carrils bici per tipus 
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Taula 3.6 Carrils reservats a bicicletes 

TRAM VIA TIPUS LONGITUD (m) FOTOS OBSERVACIÓNS

1 Parc de Mar / Av. del Port Pista Bici 1.312                                       1,2,3,4

Degut a la humitat algún tram es troba no transitable 

en bicicleta, ja que el ferm ha perdut consistència 

(Foto 3)

2 Passeig Marítim Vorera Bici 538                                           5

3 Passeig Marítim Pista Bici 1.328                                       6,7

4 Av. d'Ernest Lluch Vorera Bici 207                                           8

5 N-II carril bici en vorera 701                                           9,12 Passos de vianants compartits.

6 Av. de Lluís Companys Carril bici protegit 730                                           13 carril en cada sentit

7 Camí del Mig Carril bici protegit 168                                           14

8 Camí del Mig Vorera Bici 694                                           15

9 Passeig de Ribalta Pista Bici 2.500                                       16,17
Ample insuficient per a compartir pas amb els 

vianants.

10 Riera d'Argentona carril bici 487                                           19
Ample insuficient per a compartir pas amb els 

vianants.

11 Riera d'Argentona / C. de la Teixidora Vorera Bici 1.180                                       20,21,22,23,24,25
Desperfectes al carril bici degut a l'aparició de plantes 

(Foto 20). Pintura bastant degradada.

12 Ronda del Cros Carril bici protegit 37                                             26

13 Passeig de Ramón Berenguer III Vorera Bici 160                                           27

14 Passeig de la Ciutadania / Parc Central Pista Bici 780                                           28, 34

15 Via d'Europa Vorera Bici 1.924                                       29,30,31,32

16 Ronda del Dr. Ferran Pista Bici 290                                           33
Ample insuficient per a compartir pas amb els 

vianants.

17 Av. d'Amèrica Pista Bici 714                                           35,36,37,38
Ample insuficient per a compartir pas amb els 

vianants.

18 Ronda de Miguel de Cervantes Carril bici protegit 888                                           

39 (Desde Av. 

Maresme fins Ctra 

de Mata)

19 Ronda de Rafael Estrany Vorera Bici 450                                           

40 (desde Pl. Pintor 

Cusachs fins Ctra. 

Mata)

20 Parc de la Llibertat Pista Bici 256                                           41,42 No senyalitzat el pas de bicicletes.

total 15.344                                     
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En total s’han comptabilitzat 8,17 quilòmetres d’oferta de vies ciclables (sense considerar l’oferta de 
pistes bici), que sobre els 233,4 kms de xarxa viària representen un 3,5 % de la xarxa viària de 
Mataró. Si s’inclouen les pistes bici i la xarxa peatonal s’incrementa aquesta oferta fins a 15,34 kms 
de xarxa + 25 kms de vies interiors a zones 30 útils per als ciclistes.  

Les tipologies de la xarxa ciclista es reparteixen segons la figura adjunta: 

 

7,7%
1,8%

16,4%

44,9%

8,3%

21,0% Pista Bici

Carril Bici protegit

Carril Bici  

Vorera bici

carrer de convivència

zones per a vianants
 

Fig. 3.11 Tipologia de l’oferta de vies ciclables 

De l’anàlisi de l’oferta per a bicicletes es desprenen diverses conclusions. La xarxa actual tendeix a 
cobrir de forma perimetral el centre urbà, amb un anell conformat per les vies: av. Ernest Lluch, Av. 
Lluís Companys, Ronda O’Donnell, Camí de La Geganta (Parc Central), Cardenal Pascual, Av. 
Amèrica i Ronda de Miguel Cervantes amb una manca de connexió entre la Plaça Manuel Serra i 
Xifra i la Plaça Granollers. Aquesta deficiència quedarà solucionada amb la xarxa teòrica prevista, 
que definirà una bona connexió perimetral.  

No existeixen actualment connexions directes amb el centre Ciutat.  

Existeix així mateix en el  Polígon del Pla d’en Boet una xarxa perimetral basada en carrils per les 
vies: Camí del Mig, Riera d’Argentona i C. Teixidora i connexions amb el sector del Rengle per la 
carretera de Barcelona i el Parc del Mar. 

Quant a les connexions interurbanes, convé assenyalar, en primer lloc, que es consideren les 
següents possibilitats, d’acord amb les distàncies i la localització dels nuclis urbans: 

- Nucli urbà de Mataró amb nucli urbà de Cabrera a través del Camí del Mig. 

- Nucli urbà de Mataró amb nucli urbà d’Argentona a través de la Riera d’Argentona.  

Quant a l’oferta d’aparcaments per a bicicletes, convé 
mencionar la instal·lació d’aparcaments per part de 
l’Ajuntament als principals centres atractors i generadors de 
viatges. 

S’han instal·lat 128 punts d’aparcament que configura una 
xarxa d’aparcaments per a bicicletes privades. La distribució 
és homogènia pel territori tal i com s’observa en el plànol 
3.3.1. La distribució per districtes és la de la taula següent: 

Districte
Punts d'aparcament 

de bicicletes

I 25

II 20

III 11

IV 16

V 24

VI 32

Total 128
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Fig. 3.12 Aparcament de bicicletes a Av. Puig i Cadafalch 
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3.4. Xarxa de transport públic  

Mataró compta amb un sistema de transport públic conformat per tres xarxes diferenciades: 
autobusos urbans, autobusos interurbans i ferrocarril. 

 Xarxa de ferrocarril 

La ciutat està connectada per tren a través de l’estació ferroviària de la línia R1 de Rodalies-Renfe 
que va de Molins de Rei a Maçanet-Massanes, passant per Barcelona i Mataró. La connexió amb 
Barcelona a través d’aquesta línia data del 28 d’octubre de 1848 i des d’aleshores, amb les seves 
ampliacions, ha contribuït a facilitar el creixement i la prosperitat del Maresme. El transport interurbà 
ferroviari de Mataró a través de la línia R1 ressegueix tot el corredor litoral del Maresme i travessa el 
Barcelonès, donant accés a Barcelona i la primera corona metropolitana. Amb l’entrada en 
funcionament de Rodalies Girona, la línia RG1 de Barcelona a Figueres, permet connectar també 
Mataró amb Girona i Figueres.  

 Xarxa d’autobusos interurbans  

A més del servei ferroviari Mataró disposa d’una important xarxa d’autobusos interurbans, que 
graviten sobre l’eix costaner Barcelona - Blanes (línies de Barcelona Bus i Casas), principalment, 
però també sobre la connexió amb el Vallès (Sagalés i Casas), que inclou el servei a la UAB. L’eix 
costaner Barcelona - Vilassar - Mataró - Pineda disposa també d’un servei nocturn que en algunes 
línies permet igualment desplaçaments interns a Mataró (estació Renfe - Pl. Granollers - Hospital).  

 Xarxa d’autobusos urbans  

Mataró disposa d’una bona xarxa d’autobusos urbans, constituïda per 8 línies amb una longitud 
actual d’uns 78 Km i una freqüència de servei mitjana relativament baixa, a l’entorn dels 17 minuts. La 
xarxa actual correspon a la que es va implantar l’any 2009 amb el darrer contracte de gestió a 
l’empresa Corporación Española del Transporte (CTSA), sense la línia P, als polígons industrials de 
Pla d’en Boet i Mata-Rocafonda, que es va tancar l’any 2011 per falta de demanda. Més del 95% de 
la població disposa d’una parada d’autobús urbà a menys de 5 minuts a peu i el servei d’autobusos 
està valorat pels propis usuaris amb un notable alt, assolint el 2012 la màxima nota, essent però els 
horaris i les freqüències de pas els aspectes pitjor valorats. Actualment, l’oferta que s’ofereix és de 
8,9 kms útils anuals/habitant i 49.398 km útils/km2. 

3.4.1. Xarxa de ferrocarril 

A través de la xarxa de ferrocarril, la ciutat es troba a 41 minuts del centre de Barcelona, amb una 
oferta de 216 expedicions diàries entre els dos sentits i freqüències en hora punta a l’entorn dels 6 
minuts. L’estació disposa d’aparcament per facilitar el canvi de mode de transport amb 200 places 
de capacitat. 

3.4.1.1. Característiques de les línies 

Infraestructura 

L’actual estructura de la xarxa ferroviària, tal com succeeix amb la viària, està determinada per la 
connexió radial del corredor del mediterrani amb la ciutat de Barcelona. 

L’estructura de la xarxa que dóna servei a Mataró està configurada per una línia de ferrocarril 
d’ample ibèric (1.668 mm) i doble via: 
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 R1 Molins de Rei / Barcelona / Mataró / Maçanet-Massanes 

 

 R1/RG1 Maçanet-Massanes/ Mataró/ Figueres 

 

Fig. 3.13 Línies de Rodalies a Mataró 

Dins del terme municipal de Mataró existeix una única estació de rodalies: Estació de Mataró. 
Aquesta estació disposa d’elevador vertical específic per a PMRs, el que garanteix l’accessibilitat 
de totes les persones, al no haver-hi ascensors habilitats. 

 

Fig. 3.14 Elevador vertical 
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Fig. 3.15 Estació de Rodalies de Mataró 

L’R1 de Rodalies de Barcelona, popularment coneguda com la Línia del Maresme o de la costa, 
connecta Maçanet-Massanes amb Molins de Rei, i comunica la província de Girona amb la de 
Barcelona, des de la comarca de la Selva fins al Baix Llobregat creuant la costa del Maresme i de 
l’àrea metropolitana de Barcelona, amb un total de 95 km de línia i 31 estacions. 

La línia R1/ RG1 connecta amb: 

 Rodalies de Barcelona: R2, R3 i R4 

 Mitjana Distància (Renfe Operadora) 

 Alta Velocitat / Llarga Distància (Renfe Operadora) 

 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

 Transports Metropolitans de Barcelona (Bus, Metro) 

 Tramvia 

Expedicions diàries  

Actualment a l’R1/ RG1 (rodalies de Girona) circulen una mitjana de 216 trens cada dia laborable 
entre Mataró i Barcelona, amb trens de la sèrie 447 i del tipus Civia (sèries 463-464-465). 

Les relacions amb Mataró pels dies feiners són: 

 Mataró-Barcelona: 110 expedicions diàries (106 en sentit Barcelona-Mataró) =216 

 Mataró-Calella: 53 expedicions diàries (56 en sentit Calella-Mataró) 

 Mataró-Blanes: 35 expedicions diàries (36 en sentit Blanes-Mataró) 

 Mataró-Girona: 8 expedicions diàries (en els dos sentits) 

Horari i freqüències  

La línia R1 té servei durant els 365 dies amb 198 expedicions als dies feiners front les 134 dels 
dissabtes i diumenges. El nombre d’expedicions es manté més o menys constant durant tots els 
dies de la setmana en les relacions de Mataró fins a Blanes, però baixa durant els caps de 
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setmana al 68% i al 61% en les relacions de Mataró fins a Calella i de Mataró fins a Barcelona, 
respectivament. 

L’horari del servei amb Barcelona els dies feiners, que és la relació més important, va de les 
4h50’ del matí a les 23h13’ de la nit els dies feiners, cobrint un total de 18,4 hores diàries, amb una 
freqüència en hora punta de 6’ i mitjana de 10 minuts. El temps de recorregut és de 41’.  

La taula següent, detalla aquesta informació per a la resta de connexions i dies de la setmana pel 
mes de maig de 2018. 

En el tram Nord entre Mataró, Calella i Blanes, l’horari del servei en dies feiners va de les 6:32’ a 
les 23:42’ cobrint un total de 17,1 hores. Entre Mataró i Calella la freqüència en període punta 
arriba als 12’, amb una mitjana diària de 20’, i entre Mataró i Blanes la freqüència és de 30’ en 
període punta i també de mitjana.  

 

Taula 3.7 Oferta de la línia de rodalies R1 

 

Fig. 3.16 Croquis de la línia R1 de Rodalies 

 

 

 

 

 

 

Taula 3.8 Característiques línia R1 

  

Línia R1   Línia de la costa (tram nord) 

Operador/Tipus de servei Rodalies 

Autoritat ATM Barcelona 

Territori cobert Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Selva 

Vehicles Sèrie 447 i Civia (463,464,465) 

Electrificació 3 kV CC 

Ample ferroviari 1.668 mm 

FERROCARRIL (Renfe)

Durada 

(min.)

Línia Feiner Dissabte

Diumenge / 

Festiu Feiner Dissabte

Diumenge / 

Festiu Feiner Dissabte

Diumenge 

/ Festiu Feiner Dissabte

Diumenge / 

Festiu

R1 Mataró-Barcelona (Pl. Catalunya) 110  67  67 04:50 / 23:13 04:57 / 22:20 04:57 / 22:20 18,38  17,38  17,38  6' 10' 10' 41'

R1 Mataró-Calella 53  35  35 06:32 / 23:42 07:00 / 23:28 07:00 / 23:28 17,17  16,47  16,47  12' 30' 30' 25'

R1 Mataró-Blanes 35  33  33 06:32 / 23:42 07:00 / 23:28 07:00 / 23:28 17,17  16,47  16,47  30' 30' 30' 41'

Expedicions / dia Horaris Hores servei Freqüència punta

http://ca.wikipedia.org/wiki/Renfe_Operadora
http://ca.wikipedia.org/wiki/Xarxa_ferrovi%C3%A0ria_de_Catalunya#Autoritats_del_transport
http://ca.wikipedia.org/wiki/Autoritat_del_Transport_Metropolit%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/wiki/Baix_Pened%C3%A8s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelon%C3%A8s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Garraf
http://ca.wikipedia.org/wiki/Selva
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Tarifes 

L’estació de Renfe de Mataró es situa a la zona tarifària nº3 de l’ATM disposant els usuaris dels 
títols exclusius de l’operador Renfe o bé dels títols integrats de de l’ATM, els quals permeten el 
transbordament gratuït amb d’altres operadors de l’Àmbit de l’ATM fins a 1h15’ desprès de la 
validació del bitllet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 3.9 Títols de viatge i zones tarifàries. 
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3.4.1.2. Cobertura territorial i poblacional de la línia de Rodalies R1 

S’ha calculat l’àrea de cobertura de l’estació de rodalies, tenint en compte un radi d’influència de 
750 metres. El total de població que es cobreix en aquest radi, i que per tant es considera que pot 
accedir a l’estació a peu, és de 14.400 habitants, un 11,5% de la població de municipal. La 
cobertura abasta una àrea de 175 Ha, el que representa un 20% de l’àrea urbana de Mataró. 

Tot i la ubicació perimetral de l’estació dins del nucli urbà, localitzada al front marítim, la seva àrea 
de cobertura inclou la major part de l’àrea comercial i de serveis del centre ciutat, àrea que té com 
a centre neuràlgic l’entorn de les places de les Tereses i de Santa Anna, La Riera i el Mercat de 
Cuba. 

Àrea cobertura 
Renfe (Ha) 

% àrea urbana 
coberta 

Nombre 
d’Habitants coberts 

% habitants 
coberts 

117,8 13,4% 14.384 11,5% 

Taula 3.10 Cobertura estació de Rodalies (radi de 750m) 

• Plaça Tereses

 

Fig. 3.17 Cobertura estació de Rodalies (radi de 750m) 
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3.4.2. Xarxa d’autobusos interurbans 

Les 14 línies següents tenen inici, final o parades, a l’interior del casc urbà de Mataró i són les que 
s’analitzaran amb detall dins del PMUS de la ciutat. 

Totes les línies estan gestionades per l’ATM. 

 

Fig. 3.18 Plànol línies interurbanes de Mataró (diürnes i nocturnes) 

Les 14 línies interurbanes de Mataró de les quals dues són nocturnes (N80 i N82), són: 

550 Mataró - Argentona - La Roca - Granollers 

551 Mataró - Dosrius 

553/554 Mataró - Veïnat del Cros - Argentona 

555 Mataró - Granollers – Mataró 

557 Mataró - Òrrius 

603/614 Barcelona - Mataró - Blanes 

605 Mataró - Tossa - Aeroport de Girona 

E11.1 (C1) Mataró - Barcelona (per autopista) 
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E11.2 (C2) Mataró Nord - Barcelona (per autopista) 

C5 Mataró - UAB - Sabadell (per autopista) 

C10 Mataró - Barcelona (per N-II) 

C20 Mataró - Llavaneres - St. Vicenç de Montalt 

C30 Mataró - Vilassar de Dalt 

N80 Barcelona - Mataró (servei nocturn) 

N82 Barcelona - Mataró - Pineda (servei nocturn) 

Totes aquestes línies tenen un caràcter metropolità, connectant Mataró amb Barcelona, el 
Maresme i el Vallès, excepte les dues línies d’àmbit gironí: aeroport i Blanes.  

3.4.2.1. Característiques de les línies 

Expedicions diàries, horaris i freqüències 

Cada dia laborable arriben a Mataró unes 426 expedicions, mentre que els dissabtes i festius 
es redueix fins 141 i 102, respectivament. 

Les freqüències de pas en dia feiner es situen entre 15’ i 45’ preferentment, mentre que en 
dissabtes i festius s’incrementen fins a 1 i 2 hores. 

D’aquestes línies, destaca la connectivitat amb Barcelona, que absorbeix el 43% de les 
expedicions totals amb origen o destinació a Mataró. 

BUS INTERURBÀ

SERVEI DIÜRN
Durada (min.)

Empresa Línia Feiner Dissabte

Diumenge / 

Festiu Feiner Dissabte

Diumenge / 

Festiu Feiner Dissabte

Diumenge 

/ Festiu Feiner Dissabte

Diumenge / 

Festiu

Barcelona Bus 603 Mataró (estació)-Barcelona (BCN Nord) 2  1  1 40'

Barcelona Bus 603 Barcelona (BCN Nord)-Mataró (estació) 1  2  2 45'

Barcelona Bus 603 Mataró (estació)-Blanes 1  2  2 70'

Barcelona Bus 603 Blanes-Mataró (estació) 2  1  1 60'

Barcelona Bus 605 Aeroport de Girona-Mataró (estació) 1  110'

Barcelona Bus 605 Mataró (estació)-Aeroport de Girona 1  125'

Barcelona Bus 614 Mataró (estació)-Barcelona (BCN Nord) 1  1 40'

Barcelona Bus 614 Barcelona (BCN Nord)-Mataró (estació) 1  1  1 40'

Barcelona Bus 614 Mataró (estació)-Blanes 1  1  1 65'

Barcelona Bus 614 Blanes-Mataró (estació) 1  1 65'

Casas C10 N-II Mataró (Tereses)-Barcelona (metro La Pau)31  14  12 05:30 / 21:00 06:00 / 20:45 08:00 / 20:45 15,50 14,75 12,75 30' 60' 60'

Casas C10 N-II Barcelona (metro La Pau)-Mataró (Tereses)31  14  12 06:45 / 22:15 07:00 / 22:00 09:00 / 22:00 15,50 15,00 13,00 30' 60' 60'

Casas C1 Mataró (Tereses)-Barcelona (Universitat) 36  14  13 06:05 / 21:45 09:00 / 22:00 10:00 / 22:00 15,67 13,00 12,00 15' 60' 60'

Casas C1 Barcelona (Universitat)-Mataró (Tereses) 35  14  13 06:55 / 22:35 10:00 / 23:00 11:00 / 23:00 15,67 13,00 12,00 15' 60' 60'

Casas C2 Mataró (Cirera)-Barcelona (Universitat) 25  06:15 / 20:25 14,17 25'

Casas C2 Barcelona (Universitat)-Mataró (Cirera) 26  07:05 / 21:20 14,25 20'

Casas C5 Mataró (Tereses)-UAB (Bellaterra) 5  07:00 / 14:00 7,00 45'

Casas C5 UAB (Bellaterra)-Mataró (Tereses) 6  11:30 / 20:15 8,75 15'

Casas C20 Mataró-Sant Vicenç de Montalt 15  

Casas C20 Sant Vicenç de Montalt-Mataró 15  

Casas C30 Mataró-Vilassar de Dalt 14  

Casas C30 Vilassar de Dalt-Mataró 14  

Sagalés 550 Mataró-Argentona-Granollers 15  

Sagalés 550 Granollers-Argentona-Mataró 15  

Sagalés 551 Mataró-Canyamars-Dosrius 11  7 7

Sagalés 551 Dosrius-Canyamars-Mataró 10  7 7

Sagalés 553 Mataró-Argentona 13  7

Sagalés 553 Argentona-Mataró 13  8

Sagalés 554 Mataró-Argentona 1  

Sagalés 554 Argentona-Mataró 1  

Sagalés 555 Mataró-Granollers 14  8 7 06:30 / 21:15 06:30 / 20:30 08:30 / 20:30 14,75 14,00 12,00 60' 120' 120' 25'

Sagalés 555 Granollers-Mataró 14  8 7 07:05 / 21:50 08:05 / 22:05 10:05 / 22:05 14,75 14,00 12,00 60' 120' 120' 25'

Sagalés 555 Mataró-Sabadell 14  8 7 06:30 / 21:15 06:30 / 20:30 08:30 / 20:30 14,75 14,00 12,00 60' 120' 120' 60'

Sagalés 555 Sabadell-Mataró 14  8 7 06:30 / 21:15 07:30 / 21:30 09:30 / 21:30 14,75 14,00 12,00 60' 120' 120' 60'

Sagalés 557 Mataró (Hospital) - Orrius 14  7 -

Sagalés 557 Orrius -  Mataró (Hospital) 14  7 -

Expedicions / dia Horaris Hores servei Freqüència punta

 

Taula 3.11 Horaris i freqüències. Línies interurbanes diürnes 
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Les 2 línies interurbanes nocturnes, de connexió amb Barcelona totes dues a més de cobrir 
altres municipis del Maresme, tenen un mateix servei en dies feiners que en cap de setmana, 
amb una freqüència de pas d’1 hora entre les 24:00 i les 3:00h. 

BUS INTERURBÀ

SERVEI NOCTURN Durada (min.)

Línia Feiner Dissabte

Diumenge / 

Festiu Feiner Dissabte

Diumenge / 

Festiu Feiner Dissabte

Diumenge 

/ Festiu Feiner Dissabte

Diumenge / 

Festiu

Nocturn N80 Mataró (estació)-Barcelona 4  4 4 23:53 / 02:53 23:53 / 02:53 23:53 / 02:53 3,00 3,00 3,00 60' 60' 60' 55'

Nocturn N80 Barcelona-Mataró (estació) 4  4 4 01:15 / 04:15 01:15 / 04:15 01:15 / 04:15 3,00 3,00 3,00 60' 60' 60' 38'

Nocturn N80 Mataró (estació)-Vilassar 6  6 6 23:53 / 04:53 23:53 / 04:53 23:53 / 04:53 5,00 5,00 5,00 60' 60' 60' 28'

Nocturn N80 Vilassar-Mataró (estació) 4  4 4 01:43 / 04:43 01:43 / 04:43 01:43 / 04:43 3,00 3,00 3,00 60' 60' 60' 10'

Nocturn N82 Mataró-Barcelona

Nocturn N82 Barcelona-Mataró

Nocturn N82 Mataró-Pineda

Nocturn N82 Pineda-Mataró

Freqüència puntaExpedicions / dia Horaris Hores servei

 

Taula 3.12 Horaris i freqüències. Línies interurbanes nocturnes 

3.4.2.2. Cobertura territorial i poblacional de la línies interurbanes 

Considerant una cobertura d’un radi de 500m des de cada parada en el cas del període diürn i 750m 
en el cas del període nocturn, la cobertura territorial de les línies interurbanes és del 89% i del 51% 
als períodes diürn i nocturn, respectivament, cobrint el 83% i el 44% de la població, respectivament. 
Aquesta alta cobertura de les línies interurbanes ve donada per l’existència de d’una bona xarxa de 
parades dins del nucli urbà que permet una alta cobertura de la població evitant transbordaments 
amb el transport públic urbà, situació que no es dóna amb el ferrocarril per la seva localització 
perimetral al nucli urbà. 

Període / radi 
de cobertura 

Àrea 
cobertura 

(Ha) 

% àrea 
urbana 
coberta 

Nombre 
d’Habitants 

coberts 

% habitants 
coberts 

Diürn / 500m 782 88,7% 103.835 83,2% 

Nocturn / 750m 443 50,6% 54.361 43,6% 

Taula 3.13 Cobertura Línies d’autobusos interurbanes 

La forta presència de parades de les línies interurbanes diürnes permet aquest alt nivell de cobertura, 
el qual tan sols deixa sense servei sectors de Rocafonda i Vista Alegre. Cal remarcar que aquesta 
oferta interurbana sí cobreix el polígon industrial d’en Boet, sent la única oferta de transport públic 
que disposa aquest sector.  
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Fig. 3.19 Cobertura Línies d’autobús interurbanes diürnes 

En el cas de l’oferta nocturna interurbana, aquesta més reduïda pel que fa a punts de parada, que 
són l’Hospital, Plaça Tereses, Estació de Renfe i Porta Laietana, deixa sense servei zones més 
àmplies de la ciutat, com són sectors de Cerdanyola, La Llàntia, Cirera, Els Molins, Vista Alegre, 
Rocafonda, El Palau o d’Escorxador, a més de les zones industrials del municipi. 
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Fig. 3.20 Cobertura Línies d’autobús interurbanes nocturnes 

3.4.3. Xarxa d’autobusos urbans, interns a la ciutat de Mataró 

La xarxa d’autobús urbà de Mataró consta de 8 línies que suposa un total de 79 kms amb 148 
parades, donant servei a tota l’àrea residencial urbana deixant de banda els polígons industrials 
del Pla d’en Boet, Vallveric i Ctra. de Mata, i a les urbanitzacions residencials de baixa densitat 
situades per sobre de l’autopista C-32. 

OFERTA DE LÍNIES URBANES A MATARÓ

LÍNIES

Distància 

Anada (km)

Distància 

tornada (km)

Distància 

TOTAL (km)

Nombre de 

Parades

Parades/ 

km

1

HOSPITAL DE 

MATARÓ ESTACIÓ RENFE 5,5 ESTACIÓ RENFE

HOSPITAL DE 

MATARÓ 8,1 13,6 37 2,7

2 ESTACIÓ RENFE

HOSPITAL DE 

MATARÓ 5,9

HOSPITAL DE 

MATARÓ ESTACIÓ RENFE 7,1 12,9 37 2,9

3

HOSPITAL DE 

MATARÓ ESTACIÓ RENFE 5,7 ESTACIÓ RENFE

HOSPITAL DE 

MATARÓ 6,7 12,4 33 2,7

4 ESTACIÓ RENFE

HOSPITAL DE 

MATARÓ 6,9

HOSPITAL DE 

MATARÓ ESTACIÓ RENFE 4,5 11,4 27 2,4

5 ESTACIÓ RENFE

HOSPITAL DE 

MATARÓ 3,8

HOSPITAL DE 

MATARÓ ESTACIÓ RENFE 3,8 7,6 18 2,4

6 CTRA. MATA

INSTITUT CATALÀ 

SALUT 3,1

INSTITUT CATALÀ 

SALUT CTRA. MATA 3,9 7,0 21 3,0

7

PARC DE 

CERDANYOLA PL.TERESES 1,6 PL.TERESES

PARC DE 

CERDANYOLA 1,6 3,2 9 2,8

8 GALÍCIA ESTACIÓ RENFE 4,0 ESTACIÓ RENFE GALÍCIA 6,7 10,7 37 3,5

78,8

Sentit Anada Sentit Tornada

 

Taula 3.14 Oferta de línies urbanes de Mataró 



40  DOCUMENT I. MEMÒRIA  

 

 

 

Fig. 3.21 Oferta de línies urbanes d’autobús a Mataró 
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BUS URBÀ (Mataró Bus)

Línia Feiner Dissabte

Diumenge / 

Festiu Feiner Dissabte

Diumenge / 

Festiu Feiner Dissabte

Diumenge 

/ Festiu Feiner Dissabte

Diumenge / 

Festiu

Línia 1 Estació Renfe-Hospital Mataró 56  42  26  05:25 / 23:05 06:36 / 22:26 08:13 / 21:40 17,67  15,83  13,45  16,0  20,0  29,0  

Línia 2 Estació Renfe-Hospital Mataró 54  38  26  05:25 / 22:43 06:52 / 21:38 07:55 / 21:34 17,30  14,77  13,65  18,0  20,0  31,0  

Línia 3 Camí de la Serra-Vista Alegre-Rocafonda 44  34  14  05:28 / 23:02 07:32 / 21:45 08:00 / 22:08 17,57  14,22  14,13  20,0  21,0  60,0  

Línia 4 Cirera-Molins 29  07:32 / 22:44 15,20  29,0  

Línia 5 Estació Renfe-Hospital Mataró 68  51  29  05:41 / 22:50 07:20 / 22:10 08:52 / 21:37 17,15  14,83  12,75  13,0  15,0  20,0  

Línia 6 Inst. Català Salut-Ctra. de Mata 58  28  12  06:00 / 22:01 07:17 / 21:30 14:00 / 22:02 16,02  14,22  8,03  14,0  22,0  43,0  

Línia 7 Plaça Tereses-Cerdanyola 37  37  07:25 / 21:39 08:19 / 21:49 14,23  13,50  20,0  20,0  

Línia 8 Estació Renfe-Galícia 43  14  8  06:29 / 22:50 07:20 / 22:35 14:04 / 22:15 16,35  15,25  8,18  20,0  63,0  63,0  

TOTAL 389  244  115  131,48  102,62  70,20  17,7  21,8  34,8  

Expedicions / dia Horaris Hores servei Freqüència punta (min)

 

3.4.3.1. Característiques de les línies 

Expedicions diàries, horaris i freqüències 

Les línies urbanes circulen durant tots els dies de l’any i es realitzen 374 expedicions en dia feiner, 
241 en dissabtes i 114 en dies festius. 

El nivell de servei en el conjunt de les línies és de 49.398 km útil/km2 (59.504 a les ciutats 
>100.000 habitants de l’AMTU) i 8,9 kms any/habitant. El total de quilòmetres útils anuals va 
ser de 1.123.962 km l’any 2017.  

El servei s’inicia aproximadament a les 5:30’ en dies feiners (6:30’ en dissabtes i 8:00’ en festius) i 
finalitza entorn a les 22:30’ tots els dies de la setmana, amb 17 hores de servei en dia feiner. La 
valoració dels horaris per part dels usuaris és de 7,34 sobre una puntuació de 10, un dels dos 
aspectes pitjor valorats, juntament amb la freqüència.  

En dia feiner, les línies que disposen d’una millor freqüència de pas són les línies 5 (Estació de 
Renfe – Hospital) i 6 (I. Català Salut – Ctra. Mata), amb 12 i 14 minuts, respectivament. Per contra, 
la que disposa un pitjor interval de pas és la línia 4 (Cirera-Molins), amb 28 minuts, sent a la 
vegada la pitjor valorada pels usuaris. La resta de línies tenen un interval de pas d’entre els 15 i 
els 20 minuts. La valoració de les freqüències per part dels usuaris és de 7,31 sobre una puntuació 
de 10, sent l’aspecte pitjor valorat del servei.  

La puntualitat del servei es dóna en el 87,3% de les expedicions, considerant que l’autobús va 
puntual si passa per la parada 1 minut abans o bé fins a 3 minuts després de l’hora establerta. Per 
part dels usuaris la puntuació és valorada 7,99 sobre una puntuació de 10.  

Taula 3.15 Expedicions, horaris i freqüència a línies urbanes de Mataró 

Els nodes més importants de la xarxa són l’Hospital de Mataró, l’estació de Renfe, i les places Les 
Tereses, Espanya i Serra i Xifra, donant servei a aquests punts la major part de les línies d’autobús.  

Els vials de major presència d’autobusos, amb més de 100 expedicions diàries a partir de les 
expedicions de cada línia, són: 
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Eixos verticals:  

Ctra. Cirera (Hospital) - Av. Europa 

Av. Gatassa (Ramon Berenguer - Pl. Alcalde Serra Xifra) 

Ronda Barceló (Maresme - Camí Ral) 

Muralla Sant Llorenç 

Lepant 

Ronda Rafael Estrany 

Eixos transversals: 

Av. Maresme (Ronda Barceló - Sant Antoni) 

Camí de la Geganta - Plaça Espanya - Ronda Alfons X 

Ronda Sant Oleguer  

Puig i Cadafalch (Tarradellas - València) 
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Pl.Tereses

Hospital

Estació 
Renfe

Pl.Serra i Xifra

Pl.Espanya

 

Fig. 3.22 Expedicions diàries en dia feiner a les línies urbanes 

L’oferta de carrils bus coincideix amb trams d’alt volum d’expedicions, com són l’Av. Europa, la Ronda 
Barceló, l’Av. Gatassa o la Ronda Alfons X. 
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       Fig. 3.23 Carrils bus i semàfors amb prioritat pel transport públic 

Velocitat comercial i tipus de vehicles 

La velocitat promig estimada d’aquestes línies és de 12,2 km/h, oscil·lant entre els 9,9 km/h i els 
13,6 km/h a les línies 7 i 1, respectivament, coincidint amb la línia més curta (3,2 km) i més llarga 
(13,6 km), respectivament. 

Amb els paràmetres longitud de línia i velocitat es calcula que el temps de viatge oscil·la entre 
una hora a les línies 1, 2, 3 i 8,  i els 20 minuts de la línia 7.  

Les oscil·lacions del temps de viatge de les diferents expedicions d’un mateixa línia van des del 
15% en el cas de les línies 6, 7 i 8, i el 31% de la línia 5. 
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Fig. 3.24 Velocitat comercial i temps de viatge a les línies urbanes 
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En general, els trams de carrer amb velocitat més alta (entre 16 i 22 km/h) corresponen a vials de 
la xarxa viària bàsica de la part alta de la ciutat, a on coincideix una menor saturació del trànsit 
amb sectors eminentment residencials. Aquests vials són: 

 C. Galícia (L1, L2)  

 Ctra. Cirera (L1, L2, L4) 

 Vials entorn Hospital (L1, L2, L3, L4) 

 Riera de Figuera Major (L3) 

 Ronda Creu de Pedra (L3) 

Al sector Sud de la ciutat només es detecta un velocitat similar a l’Avinguda Lluís Companys (L8) 
on s’assoleix els 17 km/h per les característiques d’aquest vial, eix rectilini i sense interferències 
viàries. 

Per contra, els vials de menor velocitat comercial (que no superen el 9km/h) es situen en general a 
la zona centre, a on la xarxa viària és més intricada, hi ha una major demanda de viatgers que 
incrementa les parades i el temps de parada, i el trànsit està més saturat. Aquests vials són: 

 Alfons X (L1, L2) 

 Eix Parc - Muralles Tigre i Sant Llorenç - Sant Antoni (L1, L2, L4) 

 Av. Maresme (L1, L2, L3, L4) 

 C. Lepant (L5) 

 Ronda O’Donnell (L6, L7, L8) 

 C. Biada -  Sant Benet (L7) 

Al sector Nord de la ciutat només es detecta una velocitat baixa (<9km/h) a la Ronda Sant Oleguer 
(L6) i a la Ronda Roca Blanca (L8). 
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Temps de viatge en autobús urbà 

La compacitat urbana de Mataró determina uns temps de viatge no gaire elevats entre els 
diferents sectors de la ciutat en transport urbà. A partir d’uns nodes seleccionats i distribuïts 
equitativament al plànol de la ciutat, i considerant a més del temps de viatge en bus, els temps 
d’espera de l’autobús, i en alguns casos, els temps de regulació en parada i de transbordament, la 
mitjana de viatge entre tots els nodes és de 22 minuts. Els temps mitjans de viatge entre cada 
punt i la resta de punts oscil·len entre els 19 minuts de punts centrals com les places de les 
Tereses i d’Espanya i els prop de 28 minuts del barri de la Llàntia. 
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Fig. 3.25 Temps de viatge en autobús urbà entre nodes 

Els temps de viatge més llargs, superiors als 35’, corresponen a les connexions entre: 

 Rocafonda i Cerdanyola (nodes 4 i 5): 36,7 minuts, amb bus directe. 

 L’Havana i Tecnocampus (nodes 9 i 6): 36,9 minuts, amb transbordament de línies. 

 La Llàntia i Plaça Tereses (nodes 11 i 3): 39,3 minuts, amb temps d’espera a parada per 
regulació. 

 L’Havana i La Llàntia (nodes 9 i 5): 47,2 minuts, amb transbordament de línies. 

Nombre de vehicles teòric i hores en servei 

El servei de les vuit línies es cobreix amb 27 vehicles d’una antiguitat mitjana de 8,3 anys, 
oscil·lant entre 1 any i els 15 anys. El 26% del parc d’autobusos té menys de 3 anys d’antiguitat. 
Tots els vehicles estan habilitats per donar servei a persones de mobilitat reduïda. 



Pla de mobilitat urbana de Mataró   47 

 

Mataró

AMTU 

grup A (*)

AMTU 

grup B (*)

Nombre de vehicles 27 autobusos (***)

Antiguitat del parc Nombre de busos

<3 anys 7 26%

3-10 anys 14 52%

> 10 anys 6 22%

Mitjana (anys) 8,3 7,9 6,4

Capacitat mitjana (passatgers) 97,1 97,6 64,5

Vehicles adaptats a PMR 100,0% 99,4% 94,4%

(*) Ciutats de més de 100.000 hab.

('**) Ciutats 50.000 - 100.000 hab.

(***) Propera incorporació de 6 autobusos híbrids

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 3.16 Característiques del Parc d’autobusos 

Nombre de parades i tipologies 

El sistema de transport urbà disposa de 148 parades, amb una mitjana teòrica de 28 
parades/línia, oscil·lant entre les 9 parades que disposa la línia 7, la més curta, i les 39 de la línia 
8.  El 62% de les parades són utilitzades per una sola línia i un 26%, per dues línies. La utilització 
màxima de les parades és de 4 línies en 4 d’elles (3%). 

Pel que fa a la disposició de les parades a l’espai viari, el 45% (67) de les parades disposen de 
plataforma (31% a les ciutats de >100.000 habitants de l’AMTU) i un 28% (41) realitzen l’aturada 
en el carril de circulació a continuació del cordó d’estacionament. 

El 72% (106) de les parades disposen de marquesina (52% a les ciutats de >100.000 habitants de 
l’AMTU), i 3 d’elles disposen de doble marquesina, situades 2 a l’Hospital i 1 a l’estació de Renfe, 
dos dels nodes de màxima de demanda i afluència de línies.  
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Fig. 3.26 Parades d’autobús urbà per línies i per tipologies 
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3.4.3.2. Cobertura territorial i poblacional de les línies urbanes 

La cobertura territorial total de l’autobús urbà, considerant un radi de 250m des de les parades, 
supera el 76% de la superfície urbana de la ciutat cobrint el 96% dels habitants. 

Les zones sense cobertura de transport urbà són les zones industrials (Pla d’en Boet, Ctra. Mata, 
Vallveric) i urbanitzacions residencials de molt baixa densitat per sobre de l’autopista C-32. 

Les zones amb feble cobertura, és a dir, les que disposen de menys de 50 expedicions diàries de 
transport urbà, són reduïdes, corresponent només a petits sectors dels barris d’Escorxador i de 
Vista Alegre, coberts per una sola línia, la 8 i la 3, respectivament, amb totes dues amb menys de 
50 expedicions diàries. 

Les zones considerades d’alta cobertura, amb més de 100 expedicions diàries, cobreixen el 34% 
de l’àrea urbana i el 44% de la població, coincidint amb el centre urbà, l’eix de l’Av. Europa, 
l’Hospital i els barris de Cerdanyola i Rocafonda, sectors per on es concentren els principals eixos 
amb oferta de transport públic urbà. 

Parades segons 
expedicions 

Àrea 
cobertura 

(Ha) 

% àrea 
urbana 
coberta 

Nombre 
d’Habitants 

coberts 

% habitants 
coberts 

<50 exp. 376 42,6% 76.631 61,4% 

<100 exp. 516 58,6% 106.420 85,3% 

>100 exp. 302 34,3% 55.360 44,4% 

Total parades 674 76,5% 120.334 96,4% 

Taula 3.17 Cobertura Línies d’autobusos urbà (radi de 250m) 
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Fig. 3.27 Cobertura de les línies urbanes d’autobús (radi de 250 m.) 

Intermodalitat del transport urbà amb l’interurbà 

La xarxa de línies urbanes tenen com a principal nodes de concentració de la seva oferta, 
la Plaça de les Tereses i l’estació de Renfe, per on passen 6 de les línies existents. En un 
segon nivell destaquen l’Hospital, la plaça Espanya i la plaça Serra Xifra, per on passen 5 
línies. Això suposa una alta intermodalitat amb la xarxa ferroviària (Estació Renfe) i amb 
l’oferta de línies d’autobús interurbanes, ja que malgrat que es disposa d’una oferta de 
parades dispersa per tot el nucli urbà, aquestes tenen la seva màxima presència a la 
plaça Tereses, a on tenen origen i final bona part d’elles. 

La complementarietat entre Renfe i les línies urbanes és bona a excepció del vespre en 
que les darreres expedicions del ferrocarril no disposen ja de connexió amb els autobusos 
urbans. 
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3.5. Aparcament 

3.5.1. Oferta total d’aparcament 

Per a l’anàlisi de l’aparcament s’ha considerat l’àmbit que es mostra a la Figura 3.5.1; aquest àmbit, 
comprèn tot el nucli urbà de Mataró englobant tant les zones residencials, industrials com les 
d’equipaments. 

 

Fig. 3.28 Àmbit d’anàlisi de l’aparcament 

Dins d’aquest àmbit s’ha comptabilitzat l’oferta existent a cada zona (plànol 3.5.1), distingint la 
tipologia de places, d’acord amb la següent classificació: 

 Oferta en calçada: Oferta no regulada, oferta regulada (zona blava pura i mixta), càrrega i 
descàrrega, motos, solars i altres reserves. 

 Oferta fora de la calçada: Garatges de veïns, pàrquings públics i guals industrials. 

Al conjunt de l’àmbit d’estudi es comptabilitzen prop de 67.100 places, el 37% de les quals es 
troben a calçada. 
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OFERTA D'APARCAMENT

Districte

Oferta 

calçada

Oferta FORA 

calçada

Total 

PLACES

1 1.251 5.447 6.698

2 3.182 5.761 8.943

3 5.195 9.169 14.364

4 3.377 4.551 7.928

5 4.019 5.742 9.761

6 7.801 11.631 19.432

TOTAL 24.825 42.301 67.126  

Oferta 
calçada

37%

Oferta 
FORA 

calçada

63%

Oferta d'estacionament
Àmbit d'estudi

 

Taula 3.18 Oferta total d’aparcament 

En calçada, la majoria de l’oferta correspon a places no regulades o que es localitzen en solars, i 
que suposen el 90% de l’oferta en calçada. D’altra banda, hi ha 990 places regulades de zona 
blava, de les quals un 16% corresponen a places mixtes, d’ús preferent pel resident de forma 
gratuïta. Igualment, hi ha prop de 170 places de zones taronja, places gratuïtes amb control per 
disc horari, destinades a la demanda a rotació horària, a Cerdanyola, Rocafonda i Peramàs. 

OFERTA ESTACIONAMENT: A LA VIA PÚBLICA

Districte

Z.Blava 

Pura

Z.Blava 

Mixta

Zona 

Taronja CD
No regulat 
(+altres reserves) Solars

Total VIA 

PÚBLICA

Places 

Motos

Total 

Places/Ha

1 441 54 0 158 598 0 1.251 533 17

2 168 43 0 171 2.555 245 3.182 333 35

3 0 0 43 267 4.398 487 5.195 472 33

4 0 0 0 105 3.272 0 3.377 366 24

5 0 0 71 234 3.071 643 4.019 577 28

6 227 57 54 360 6.725 378 7.801 1.126 28

TOTAL 836 154 168 1.295 20.619 1.753 24.825 3.407 28  

Z.Blava 

Pura
3%

Z.Blava 
Mixta

1%

Zona 
Taronja

1%

CD
5%

No 
regulat 
(+altres 

reserves)
83%

Solars
7%

Oferta a la calçada
Àmbit d'estudi

 

Taula 3.19 Oferta d’aparcament en calçada 
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Fig. 3.29 Oferta d’estacionament a la calçada 

Fora de la calçada hi ha 42.300 places. L’oferta en garatges de veïns suposa el 75% de l’oferta 
total fora de calçada, seguida per l’existent als aparcaments públics, que sumen gairebé 7.150 
places (el 17%). 

OFERTA D'APARCAMENT: APARCAMENTS

Districte

Pàrquings 

Industrials

Garatges de 

veïns

Pàrquings 

Públics

Total 

APARCAMENTS Places/Ha

1 0 3.945 1.502 5.447 74

2 0 5.446 315 5.761 64

3 537 5.132 3.500 9.169 59

4 0 4.251 300 4.551 32

5 0 5.742 0 5.742 40

6 2.783 7.323 1.525 11.631 42

TOTAL 3.320 31.839 7.142 42.301 48  

Pàrquings 

Industrials
8%

Garatges 
de veïns

75%

Pàrquings 
Públics

17%

Oferta fora de la calçada
Àmbit d'estudi

 

Taula 3.20 Oferta d’aparcament fora de calçada 
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Fig. 3.30 Oferta d’estacionament fora de la calçada 

3.5.2. Oferta residencial d’aparcament 

Com a oferta residencial es considera la que pot utilitzar el resident durant el període nocturn. A 
fora de la calçada s’exclouen els pàrquings reservats i guals industrials. En total, l’oferta disponible 
pel resident és de 58.270 places, de la qual un 57% correspon a l’oferta de la calçada. 
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OFERTA D'ESTACIONAMENT RESIDENCIAL

Districte

Total 

Calçada

Total Fora 

Calçada

TOTAL 

places

% fora 

calçada

1 1.251 4.817 6.068 79%

2 3.182 5.761 8.943 64%

3 5.195 5.132 10.327 50%

4 3.377 4.251 7.628 56%

5 4.019 5.742 9.761 59%

6 7.801 7.741 15.542 50%

TOTAL 24.825 33.444 58.269 57%  

Taula 3.21 Oferta d’estacionament residencial 

3.5.3. Oferta d’estacionament específica pel forà 

L’oferta d’estacionament específica pel forà a la calçada, consisteix en la zona blava, zona taronja 
i les places de càrrega i descàrrega, i fora de la calçada, en pàrquings públics i pàrquings 
industrials/reservats. 

 Zona Blava. Existeixen 989 places de zona blava de les quals un 16% (154 places) són d’ús 
preferent pel resident (places mixtes). 

- Horari (dilluns a dissabte): de 9 a 14h i de 16 a 20h. 

- Tarifes: 

o Zona A: 0,0283 €/minut  

o Zona B: 0,0269 €/minut (sector Sant Benet-Jaume Isern i Can Maitanquis) 

- Temps màxim d’estacionament: 1h 30’ (excepte sector Can Maitanquis) 

 

Fig. 3.31 Oferta de zona blava a Mataró 
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 Zona taronja. Hi ha 252 places distribuïdes entre els sectors de Cerdanyola, Rocafonda – 
Ctra. de Mata, Peramàs i Pla d’en Boet. Són places gratuïtes destinades a cobrir la demanda 
forana de curta durada d’estacionament (màx. durada estacionament 1,5 hores).  

 Reserves de càrrega i descàrrega. Aquest tipus de reserves suposen un total de 1.295 
places, localitzades a tot l’àmbit d’estudi. A ella té accés, excepte en algunes places 
específiques del centre ciutat, els distribuïdors de mercaderies (vehicles comercials) i turismes 
que efectuen curtes durades d’estacionament (màx.15’). 

 Pàrquings Públics. Les 7.150 places de pàrquings públics de Mataró es concentren en 13 
aparcaments, de les quals la meitat (3.500 places) corresponen a l’aparcament del centre 
comercial Mataró Parc. Al centre terciari de la ciutat, definit pel traçat de les Rondes i l’Av. 
Maresme hi ha 8 d’aquests aparcaments, concentrant el 25% d’aquesta oferta. Aquesta oferta 
dóna servei també a la demanda residencial a través dels abonaments. 

 Guals industrials/pàrquings reservats. Aquesta oferta és utilitzada bàsicament pels 
treballadors de l’activitat amb la que està relacionada, i també per a realitzar càrrega i 
descàrrega fora de la calçada. 
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3.6. Distribució urbana de mercaderies 

3.6.1. Itineraris d’accés 

D’acord amb l’Ordenança Municipal de Circulació i Transport de mercaderies perilloses de Mataró, 
no hi ha restricció d'accés de vehicles pesants al nucli urbà excepte a la xarxa viària veïnal (zones 
30 i pacificades).  

 

Fig. 3.32 Jerarquia de la xarxa viària de Mataró 

3.6.2. Oferta de places d’aparcament per a la distribució de mercaderies 

L’oferta de places d’aparcament per a la distribució urbana de mercaderies inclou la següent: 

 Reserves en calçada. Com ja s’ha indicat a l’apartat d’oferta d’estacionament a la calçada, a 
l’àmbit d’estudi existeixen un total de 1.295 places.  

 Oferta fora de la calçada: Vinculada a centres comercials i activitats econòmiques que 
disposen de moll de descàrrega propis.  

L’oferta de CD a calçada a Mataró no discrimina el tipus de vehicle que hi té accés, podent accedir 
a elles els turismes amb una durada màxima d’estacionament de 15’. Només a un grup de places 
localitzades al centre ciutat (veure figura) no permet l’accés de turismes per la seva ubicació 
estratègica dins de la distribució de mercaderies. 
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Fig. 3.33 Senyalització de places CD al centre de Mataró 

L’horari de regulació tipus pels dies feiners i dissabtes és de 8 a 13h i de 15 a 19h, amb 
excepcions segons demandes i emplaçaments específics com es detalla a la taula següent.  
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3.6.3. Gestió de la càrrega i descàrrega de mercaderies 

L’Ordenança Municipal de Circulació i Transport de Mercaderies Perilloses estableix, als articles 
47 a 53, les normes bàsiques de la càrrega i descàrrega de mercaderies. 

En primer lloc, l’ordenança determina que s’haurà de realitzar a l’interior dels locals comercials i 
industrials, sempre que reuneixin les condicions adequades. Als casos a on això no sigui possible, 
la càrrega i descàrrega haurà de realitzar-se a les reserves situades a la calçada. 
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Fig. 3.34 Senyalització de places de càrrega i descàrrega tipus 

 

Fig. 3.35 Senyalització de places CD específiques per vehicles comercials 
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Per últim, a les zones de vianants existents es permet la càrrega i descàrrega de mercaderies 
durant un horari preestablert i només a uns determinats vehicles: 

  

Fig. 3.36 Senyalització específica a zones de vianants de La Riera 
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3.7. Xarxa de vehicles privats motoritzats  

3.7.1. Característiques de  la xarxa viària de Mataró 

Mataró disposa d’una xarxa viària de més de 210 km (incloses les autopistes i accessos), en les 
què se diferencien 5 tipologies de vies per a vehicles: vies pacificades, Zona 30, xarxa secundària 
local, xarxa primària bàsica, xarxa bàsica secundària i autopistes i ramals d’accés. 

Tipus de Via Total Únic Doble repartiment

Autopistes i Accessos 25.262 m 4.378 m 20.884 m 12,0%

Bàsica Primària 31.939 m 6.495 m 25.444 m 15,2%

Bàsica Secundària 22.705 m 10.770 m 11.935 m 10,8%

Zona 30 91.619 m 66.944 m 24.675 m 43,5%

Pacificada 12.937 m 9.454 m 3.483 m 6,1%

Vianants 26.160 m 0 m 26.160 m 12,4%

Total Xarxa Viària 210.622 m 98.041 m 112.581 m 100,0%

Longitut per sentits de circulació

 

Taula 3.22 Tipus de vies a Mataró 

S’ha considerat separadament la xarxa d’aproximació a la ciutat o vies de pas i la xarxa interna. 

Les vies d’aproximació a la Ciutat es concreten en l’autopista C-31 i la carretera N-II. Aquesta última 
amb, cada vegada més, un paper urbà. 

Respecte a la xarxa interna, el Pla de Mobilitat Urbana de Mataró estableix la següent jerarquia: 

 Xarxa Bàsica: Ha de tenir capacitat per cobrir totes les zones del nucli urbà consolidat. 
Formada per vies on la circulació de vehicles motoritzats tindrà prioritat. En cas que hi hagi 
transport públic, aquest tindrà prioritat sobre el vehicle privat. 

 Xarxa Local: Formada per carrers que connecten la xarxa bàsica amb l'interior de les àrees 
veïnals.  

 Xarxa Veïnal: Formada per carrers on s'intenta minimitzar el vehicle motoritzat, evitant el 
trànsit de pas. Les actuacions per aconseguir una xarxa veïnal pacificada del trànsit van des 
del tractament dels paviments, l'estudi dels sentits de circulació, o la incorporació d'elements 
físics dissuasius (plataformes a nivell o ruptura de l'eix del canal de circulació). 
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Fig. 3.37 Jerarquització viaria de la ciutat 

3.7.2. Xarxa vial d’aproximació. Fora de l’àmbit urbà de la ciutat 

Mataró té una posició relativament perifèrica en el si del que es coneix com a ciutat real barcelonina, 
essent un dels nuclis articuladors de la segona corona metropolitana, la que resta més allunyada vers 
l’àmbit central que justifica el procés d’integració funcional que ha experimentat aquest territori. 
Malgrat aquesta posició relativament excèntrica, manté amb aquest àmbit central molt bones 
connexions viàries, ja que la C-32 (autopista de Barcelona a Tordera) i la carretera N-II permeten el 
trànsit fluid i ràpid de mercaderies i de persones. Aquestes bones connexions viàries col·loquen la 
ciutat pràcticament al peu del corredor mediterrani en el seu pas pel Maresme. 

Les vies d’aproximació són aquelles que connecten el municipi amb les vies interurbanes, són vies de 
caràcter interurbà exclusives per al trànsit d’automòbils: Autopistes i autovies urbanes amb capacitat 
de fins a 20.000 veh/dia/carril (veh/d/c en endavant) o carreteres de fins a 17.000 veh/d/c. 

Aquestes vies de caràcter interurbà, solen tenir seccions d’un o dos carrils per sentit, amplades de 
carril de 3,4 a 3,6 metres i no disposen de voreres pel trànsit de vianants. 
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Fig. 3.38 Vies d’aproximació. 

3.7.3. Xarxa bàsica o primària 

La xarxa bàsica inclou tota la xarxa de vies d'accés a la ciutat i s’ha d’adequar a la demanda de la 
ciutat, per aquest motiu s’ha mesurat la intensitat del trànsit que circula en vàries seccions 
transversals i longitudinals de la ciutat.  

La connectivitat s’estableix entre: 

 a) L’entorn metropolità i la ciutat. 

 b) Entre les pròpies vies d’accés. 

 c) Entre aquestes i la via bàsica de jerarquia inferior (Rondes o Vies primàries). 

La xarxa bàsica ens serveix com a una potent eina normativa i de gestió que proporciona un guany 
apreciable de la velocitat de circulació per a tots els modes de transport motoritzats en superfície.  

La xarxa bàsica o primària es divideix en dos grups de vies: 

Rondes Urbanes 

Són vies d’alta capacitat que poden o no tenir els accessos controlats o a diferent nivell i que 
conformen una via de circumval·lació a una determinada zona de la ciutat. 

Les rondes s’utilitzen per realitzar desplaçaments perimetrals o són el recolzament per completar 
alguns dels desplaçaments radials que van d’un punt a un altre de la ciutat. 
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Les vies de ronda, normalment, tindran una secció mínima de 2 carrils per sentit, preferentment no 
contindran aparcament i disposaran de sincronització semafòrica complerta, en la major part de les 
interseccions no es permeten girs directes a l’esquerra. 

Vies de connectivitat de primer nivell 

Són aquelles que suporten la comunicació des de les rondes o vies d’accés fins als barris o districtes 
d’una ciutat, normalment són grans vies col·lectores que tenen la funció de comunicar les grans 
artèries urbanes amb tots els districtes d’una ciutat. 

Són vies que contenen els desplaçaments radials o de connexió amb els diferents barris i solen tenir 
una capacitat d’entre dos i tres carrils per sentit, es permeten girs a l’esquerra i no disposen de 
sincronització semafòrica completa. 

Són vies urbanes amb prioritat del trànsit de penetració (segregació o compartimentació d’espais de 
calçada i vorera amb una capacitat de calçada superior a 10.500 veh/dia. 

En el cas de la ciutat de Mataró, la xarxa viària de la ciutat està constituïda per un sistema de rondes 
bàsic, que acaba confluint a la plaça Granollers, el nus viari més important de la xarxa. Les vies 
incloses dins d’aquesta categoria principal de gestió del trànsit són: 

Els eixos d’accés al centre urbà (pl. Granollers): 

- Camí del Mig i Ronda O’Donnell 

- Ronda Barceló, Ronda Alfons XII i Ronda Prim 

- Via Europa 

- Camí de la Geganta, Ronda Alfons X i carretera de la Mata 

Eixos de ronda del nucli urbà: 

- L’antiga carretera N-II, l’enllaç de la C-32 d’accés a la Porta Laietana i l’avinguda del Maresme 

- Via Sèrgia i l’autovia C-60 des de l’enllaç amb la Ronda Mataró fins al Camí del Mig 

- Ronda Mataró entre l’enllaç de la C-60 i la sortida Mataró Oest 

- Ronda dels Països Catalans, Ronda Creu de Pedra, Carrer de la Foneria, Ctra. de Mata 

- Ronda Cervantes i Ronda Estrany 

A través d’aquesta xarxa, que combina vies urbanes i interurbanes, es realitzen tots els viatges 
externs relacionats amb la ciutat, però també es tracta en algun cas, de vies totalment interurbanes, 
com per exemple el tram de la Ronda Mataró, per on circula tot el trànsit de pas de la zona. 
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3.7.4. Xarxa secundària 

La xarxa secundària té una funció de connectivitat interna als propis barris, normalment són 
complementàries a les primàries però tenen un caràcter més local. S’han quantificat 22,7 km de vies 
amb aquest caràcter, el que representa un 10,8 % de la xarxa viària, en el plànol 3.7.1 estan 
representades en color groc. 

Aquesta xarxa bàsica secundària, també s’articula per completar una xarxa bàsica uniforme, on la 
distancia entre vies bàsiques no sigui superior a 300 metres. 
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Vies de connectivitat de segon nivell 

Les vies de connectivitat de 2on nivell són aquelles que complementen a les de primer nivell a l’hora 
d’absorbir la capacitat, tanmateix han de permetre els itineraris de pas i l’accessibilitat des de les 
entrades a la ciutat fins a les àrees d’atracció de cada barri o districte i en particular fins a les zones 
destinades i dotades d’estacionament suficient per absorbir la demanda. 

La seva secció pot tenir un únic carril per sentit i articulen la circulació per l’interior dels districtes de la 
ciutat. 

Poden tenir les interseccions regulades amb senyalització vertical o mitjançant semàfors. 

Són vies canalitzadores de trànsit local, amb capacitat per a menys de 7.800 veh/d/c. 

Vies de connectivitat de tercer nivell 

Les vies de connectivitat de tercer nivell són aquelles que tenen una funció principalment connectiva, 
serveixen per completar, homogeneïtzar i donar coherència a la trama de la xarxa bàsica. 

Aquestes vies, encara que no acompleixin els requisits de les vies anteriors, permeten configurar una 
xarxa connexa entre sí, permetent la realització de plans de senyalització informativa basats en l’ús 
de la xarxa bàsica.  

La confecció d’una malla homogènia, evitant grans superfícies sense cobrir, obliga a l’existència de 
com a mínim una via bàsica cada 600 metres de secció de la ciutat.  

Són vies de caràcter veïnal, normalment amb seccions d’1 carril per sentit i voreres, amb capacitats 
per a menys de 4.800 veh/d/c. 

3.7.5. Xarxa no bàsica o veïnal 

La xarxa local, és aquella que no és necessària per a cobrir el trànsit general de la ciutat, té vocació 
residencial i és la més àmplia amb diferència, està composada pels carrers que no estan englobats a 
cap altra de les categories anteriors. 

La xarxa local es composa de carrers d’estar, de prioritat per al vianant “prioritat invertida”, amb 
compatibilitat de trànsits per al mateix espai, espai compartit: carrers de vianants <1.000 vh/d amb 
control d’accessos per als vehicles acreditats; carrer Residencial S-28 <2.000 veh/d d’accés lliure i 
plataforma única; carrers Zona 30 <3.000 veh/d amb espais segregats o compartit. 

Notes: 

- La concentració dels esforços de gestió de la mobilitat sobre l’espai viari de la xarxa bàsica ens ha de 
permetre optimitzar el seu funcionament. 

- L’eina més important de cara a poder aconseguir un augment significatiu de la velocitat de recorregut a 
la xarxa bàsica, és la consolidació d’uns instruments de gestió que ens permetin actuar amb agilitat i 
eficiència.  

- El veritable èxit de les actuacions sobre el trànsit, rau sobre la correcta aplicació de les eines de gestió 
que es presenten tot seguit, seguint uns criteris generals i específics en funció de la jerarquia de la 
xarxa bàsica. 

- Per tal de garantir la unitat de coherència de la gestió, la competència sobre usos, distribucions, 
funcionalitats, característiques, informes de viabilitat, autoritzacions per a noves activitats, etc. és de la 
Direcció de Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament de Mataró. 
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Pràcticament el 49,6% de la xarxa no és bàsica per canalitzar el trànsit de la ciutat, es tracta de la 
xarxa “d’estar”, no de passar, representa un conjunt de més de 104,6 km de vies que es reparteixen 
per tot el terme municipal. 

Sobre aquesta xarxa es desenvoluparan gran part de les actuacions de pacificació del trànsit, com 
l’ordenació de zones 30 entre vies bàsiques o la consolidació d’itineraris 30 amb la creació de carrils 
bici, ampliacions de voreres, etc. 

3.7.6. Inventari de capacitat viària de la xarxa 

Durant tres setmanes s’ha realitzat un treball de camp consistent en un inventari de capacitat i 
funcionalitat de la xarxa urbana de Mataró, en ell s’han recollit dades d’oferta viària com: 

 Sentits dels carrers 

 Nombre i tipologia de carrils 

 Girs prohibits 

 Cruïlles semaforitzades 

 Tipologia d’intersecció, etc. 

 

Fig. 3.39 Capacitat viaria de la xarxa de Mataró 

S’han inventariat un conjunt de 33 interseccions articulades com a rotondes, de les rotondes urbanes 
destaca la plaça Granollers, on no tant sols s’articula gran part del trànsit privat de la ciutat, sinó que, 
també, és utilitzada per una part de les línies d’autobús. 
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A la ciutat de Mataró hi ha 110 punts semaforitzats.  

 

Fig. 3.40 Punt de la ciutat amb semàfors. 

 

Fig. 3.41 Graf de la xarxa. 

El graf de Mataró està composat per 4.948 arcs i 3.371 nodes de connexió, dels quals 775 són 
centroides atractors de viatges.  
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A continuació es presenta un resum dels diferents paràmetres utilitzats per a la creació del model de 
simulació: 

Nom del camp Tipus Definició

ID Integer (4 bytes) Identificador únic de l'arc

Length Real (8 bytes) Longitud de l'arc en metres

Dir 1 Integer (2 bytes) Sentit de circulació

id:1 Real (8 bytes)

name Character

*_T ipologia Integer (2 bytes) Codi tipus via

T ipologia Character T ipus de via

Subtipologia Character             "

AB_Carrils Integer (2 bytes) Nombre de carrils en sentit AB

BA_Carrils Integer (2 bytes) Nombre de carrils en sentit BA

AB_Velocitat Real (4 bytes) Nombre de carrils en sentit AB

BA_Velocitat Real (4 bytes) Nombre de carrils en sentit BA

AB_CapCarril Real (4 bytes) Capacitat/ h de trànsit en sentit AB

BA_CapCarril Real (4 bytes) Capacitat/ h de trànsit en sentit BA

AB_FaseVerd Real (4 bytes) Prioritat de pas en sentit AB

BA_FaseVerd Real (4 bytes) Prioritat de pas en sentit BA

PuntAforament Character Codi del punt d'aforament

AB_Aforament2014 Integer (4 bytes) Dades de trànsit en sentit AB

BA_Aforament2014 Integer (4 bytes) Dades de trànsit en sentit BA

nb_lanes Integer (2 bytes) Integer (2 bytes)

speed Real (8 bytes) Real (8 bytes)

capacity Real (8 bytes) Real (8 bytes)

rd_type Real (8 bytes) Real (8 bytes)

fnode 2 Real (8 bytes) Real (8 bytes)

tnode 3 Real (8 bytes) Real (8 bytes)

Sentit Integer (2 bytes) Integer (2 bytes)

Nom Carrer Character Character

CODI_CARRER Integer (4 bytes) Integer (4 bytes)

Camps procedents de l'Aimsun

Camp que marca el sentit de circulació

"

fnode 2 from node ~ Node d'origen de l'arc (A) en el sentit de construcció

tnode 3 to node ~ Node d'acabament de l'arc (B) en el sentit de construcció

0, doble sentit de circulació | 1, únic sentit de circulació en l'ordre de 

construcció | -1, únic sentit de circulació en contra del sentit de construcció

0 = AB i BA  |  1 = AB  |  -1 = BA

 

Taula 3.23 Paràmetres introduïts en el model de simulació de trànsit 

 


