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1. INTRODUCCIÓ: ANTECEDENTS I OBJECTIUS 

D’acord amb l’article 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la 
mobilitat generada, el Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada (EAMG) s'han d'incloure, com a 
document independent, en els instruments d'ordenació territorial i urbanística següents: 

a) Plans territorials sectorials relatius a equipaments o serveis. 

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

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

El present Estudi d’Avaluació de la mobilitat generada (EAMG) es correspon al cas b), Planejament 
urbanístic general, POUM del terme municipal de La Bisbal d’Empordà, el qual comporta nova 
classificació de sòl urbà i urbanitzable. 

Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada avaluen l’increment potencial de desplaçaments provocat per 
una nova planificació o una nova implantació d’activitats i la capacitat d’absorció dels serveis viaris i dels 
sistemes de transport, incloent-hi els sistemes de transport de baix o nul impacte, com els desplaçaments 
amb bicicleta o a peu.  

També es objecte dels EAMG valorar la viabilitat de les mesures proposades en el propi estudi per gestionar 
de manera sostenible la nova mobilitat i, especialment, les fórmules de participació del promotor/a per 
col·laborar en la solució dels problemes derivats d’aquesta nova mobilitat generada. 

Aquests estudis són documents que formen part del planejament, acompanyant als altres documents 
urbanístics. Per tant, hi ha una completa coherència entre la proposta final urbanística i les estratègies de 
mobilitat definides, formalitzades en l’ordenació final proposada i en la normativa. Ha estat, per tant, important 
la coordinació dels equips que intervenen en el plantejament intercanviant la informació en temps i forma, 
com a fruit d’un treball conjunt. 

1.1. MARC LEGAL 

Atenent les indicacions del Decret Legislatiu 3 /2012, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme, i la pròpia Llei de Mobilitat 9/2003 (art.18), les figures de planejament urbanístic han de 
contenir un Estudi de mobilitat que avaluï les necessitats i requeriments en aquest aspecte. 

Els continguts d’aquest estudi, així com la seva tramitació, es desenvolupa d’acord amb el Decret 344/2006 
de Regulació dels Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada, publicat al DOGC núm. 4723, de 21 de 
setembre de 2006.  

Marc legal dels EAMG: 

- Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.  
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- Llei 3/2007, d'obra pública. 

- Decret 362/2006, de 3 d'octubre, pel qual s'aproven les Directrius nacionals de mobilitat.  

- Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada.  

- Decret 466/2004, de 28 de desembre, relatiu a determinats instruments de planificació de la mobilitat 
i al Consell de la Mobilitat. 

- El Text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme). 

- Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme (Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010 del 3 d’agost). 

- Reglament Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 

- Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 

El concepte de desenvolupament urbanístic sostenible comporta la configuració de models d’ocupació del 
sòl que evitin la dispersió del territori i consolidin un model de territori globalment eficient. En aquest sentit, 
l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada ha de determinar un model de comunicacions coherent amb 
aquest principi. 

En l’article 69 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, es 
determina el contingut de la memòria del pla d’ordenació urbanística municipal (POUM). Segons aquest marc 
legal, l’EAMG ha de formar part de la documentació del POUM.  

La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, que incorpora un canvi de model de la mobilitat sota valors de 
seguretat, sostenibilitat i integració social, defineix aquest estudi com l’instrument que ha de permetre avaluar 
l’increment potencial dels desplaçaments provocats per una nova planificació o una nova implantació 
d’activitats, i la capacitat d’absorció dels serveis viaris i dels sistemes de transport, incloent-hi les modalitats 
de transport de baix o nul impacte, com els desplaçaments en bicicleta o a peu. Concretament, aquesta Llei 
defineix la mobilitat sostenible com “la mobilitat que se satisfà en un temps i amb un cost raonables i 
minimitza els efectes negatius sobre l’entorn i la qualitat de vida de les persones”. Aquest estudi serà una 
eina de base per incidir en les polítiques de mobilitat municipal dins el planejament. 

 1.2. OBJECTIUS DE L’ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA  

L’objectiu d’aquest EAMG és definir les mesures i actuacions necessàries per tal d’assegurar que la nova 
mobilitat generada en els sectors urbanístics a desenvolupar mitjançant el nou planejament general segueixi 
unes pautes caracteritzades per la preponderància dels mitjans de transport més sostenibles, i així acomplir 
amb el canvi de model de mobilitat promogut per la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. 

El present EAMG pretén relligar el desenvolupament urbanístic i les previsions de mobilitat des de les fases 
inicials del planejament urbanístic caracteritzant el terme municipal (mobilitat actual i mobilitat generada 
amb el nou POUM) per tal de: 

- Conèixer les característiques de mobilitat de la Bisbal d’Empordà. 
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- Estimar la mobilitat que es generarà amb la nova ordenació municipal. 

- Identificar els recorreguts d’accés i de sortida del terme que permetin optimitzar la capacitat de la xarxa 
viària. 

- Valorar la distribució modal dels desplaçaments dels visitants i residents per una possible ampliació de 
transport públic. 

- Identificar els punts crítics del sistema de mobilitat i proposar les mesures necessàries per millorar-ne 
les condicions d’accessibilitat. 

- Estimar el finançament necessari en el cas de que s’apliquin millores i/o modificacions en la xarxa de 
transport públic, tal i com indica l’Annex 4 del Decret 344/2006. 

- Establir les xarxes d’itineraris principals per a vianants, bicicletes, transport públic i vehicles. 

El present estudi d’avaluació de la mobilitat generada vol assolir els següents OBJECTIUS, en 
correspondència amb els capítols del mateix document: 

1. Avaluar l’increment potencial dels desplaçaments provocats per la nova implantació urbanística (usos 
industrials, equipament comunitari, zones verdes i espais lliures, nova vialitat, etc). 

2. Avaluar la capacitat d’absorció d’aquests nous desplaçaments per part dels serveis viaris i dels 
sistemes de transport, incloent-hi els sistemes de transport de baix o nul impacte (desplaçaments en bicicleta 
o a peu). 

3. Proposar les xarxes per on s’haurà de distribuir la nova mobilitat, tot valorant la viabilitat del POUM 
per a gestionar de manera sostenible aquesta nova mobilitat.  

4. Definir mesures i actuacions necessàries per tal que la nova mobilitat generada segueixi unes pautes 
caracteritzades per la intermodalitat i la sostenibilitat. 

L’estructura del present EAMG del POUM de La Bisbal d’Empordà es concreta en: 

En el capítol 1 es descriu el marc legal de l’EAMG, els objectius, els antecedents i la contextualització del 
planejament. 

En el capítol 2 es presenta l’anàlisi de la mobilitat actual, es recullen amb detall les xarxes de mobilitat 
existents al terme municipal i d’influència en la mobilitat externa de l’àmbit d’estudi (xarxa viària bàsica i la 
xarxa de transport públic existents), i es fa un emmarcament de la mobilitat obligada per motius de feina i 
estudi a la Bisbal d’Empordà, concretant la mobilitat actual. 

En el capítol 3 es desenvolupa l’anàlisi de la mobilitat generada, on s’avalua l’increment potencial de 
desplaçaments provocat per la nova planificació prevista en el POUM, així com la necessitat de nous 
aparcaments (a dins i fora de la via pública) i la incidència de la nova mobilitat sobre la contaminació 
atmosfèrica. En aquest capítol també s’analitza la incidència de la nova mobilitat sobre les xarxes existents. 

En el capítol 4 es proposen les mesures per a gestionar de manera sostenible la nova mobilitat generada i 
també es detallen els aspectes relacionats amb el finançament de l’ampliació dels serveis de transport 
públic. 

Finalment, en el capítol 5 es recullen les conclusions de l’EAMG. 
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1.3. CONTEXT TERRITORIAL DEL TERME MUNICIPAL DE LA BISBAL D’EMPORDÀ 

La Bisbal d’Empordà és la capital de comarca del Baix Empordà, a la zona de contacte de la Plana 
empordanesa amb els contraforts septentrionals de les Gavarres, que afecten la meitat sud del terme 
municipal. El terme municipal limita al N amb Corçà i Ullastret, a l’E amb Forallac i a l’W amb Cruïlles, 
Monells i Sant Sadurní de l’Heura.  

Comprèn, a més de la ciutat de la Bisbal, el veïnat del Vilar, el poble de Sant Pol de la Bisbal i el poble de 
Castell d’Empordà. La població actual és de 20.679 habitants (any 2012). La Bisbal d’Empordà té una 
extensió de 20,6 Km2, el que suposa una densitat de població de 517,9 hab/km2.  

La part més accidentada i menys poblada del territori és ocupada per bosc de pins i alzines, característic de 
les Gavarres, amb predomini de les alzines sureres que es van expandir al moment d’esplendor de la 
indústria del suro, i que ja no s’explota. L’activitat agrícola continua essent important en l’economia municipal. 
Hi predominen els conreus de secà (cereals, farratge, blat de moro i algunes vinyes i oliveres, abans 
abundants). Les hortes, que ocupen algunes hectàrees al sector planer (hortalisses i patates), són regades 
amb pous. Modernament s’ha incrementat l’activitat ramadera de bestiar porcí, mentre que l’avicultura i el 
bestiar oví i boví estabulat han experimentat una recessió.  

Pel que fa a usos del sòl del terme municipal, aproximadament el 43% és arbrat dens (901 ha), el 37% són 
conreus (792 ha), el 10% és improductiu (211 ha), el 5% és arbrat clar (109 ha), el 2% són matollars (43 ha), 
l’1,7% són prats i herbassars (37 ha), el 0,48% és improductiu natural (10 ha), i el 0,05% aigües continentals 
(1,1 ha). Els principals cursos d’aigua són el riu Daró, la riera de Vulpellac, la riera del Vilar, la riera de Sant 
Pol i el Torrent de la Marqueta. 

Aproximadament el 50% de la superfície municipal (1.028,31 ha) es troba inclosa en el PEIN de les 
Gavarres. No obstant, no tot l’espai del PEIN de les Gavarres es troba inclòs en els límits de la Xarxa Natura 
2000 (999,28 ha el que equival al 48,5% de la superfície municipal). 

Les comunicacions de la Bisbal d’Empordà es vertebren territorialment mitjançant la carretera comarcal C-66 
(de Palafrugell a Besalú) que travessa el terme per la part septentrional. La ciutat de la Bisbal s’ha expandit 
a les seves vores motiu pel qual es troba en tràmit la proposta de variant de la Bisbal d’Empordà i Corçà. 
Atès que el procediment d’avaluació d’impacte ambiental d’aquest projecte no ha finalitzat, i per tant, no 
disposa d’aprovació definitiva per la Direcció General de Carreteres, el POUM de la Bisbal fa la reserva de 
sòl de l’alternativa sud (segons la reserva territorial que se’n fa al Pla Territorial Parcial de les Comarques 
Gironines aprovat definitivament l’any 2010). En aquest sentit, i ja que no es disposa del traçat definitiu, el 
present EAMG només recull el traçat de la variant sud de la Bisbal d’Empordà i Corçà. 

A banda de la carretera comarcal C-66, que creua el nucli, i de la seva futura variant, la mobilitat de la Bisbal 
també s’estructura amb altres vies locals, com la GI-660 (de la Bisbal a Calonge), la GI-664 (de la Bisbal a 
Cassà de la Selva) i la GIV-6441 (de la Bisbal a Fonteta). La carretera local de la Bisbal a Calonge travessa 
les Gavarres pel coll de la Ganga (dita popularment camí de la Ganga) i segueix en una bona part (vora el 
Daró i la riera del Vilar i la vall del Rifred) el traçat d’època romana que portava a les Gavarres. Era un ramal 
d’un altre camí que, procedent d’Empúries, anava a trobar la Via Augusta prop de Girona. La carretera local 
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GI-664 (de la Bisbal a Cassà), travessa les Gavarres d’E a W per la collada de Santa Pellaia i tocant els 
pobles de Cruïlles i de Sant Sadurní de l’Heura.  

Pel que fa al senderisme, s’hi localitza la ruta “la Bisbal d’Empordà - Puig d’Arques - la Bisbal d’Empordà” que 
aprofita el traçat del sender de llarg recorregut GR-92.1 (sender del mediterrani) i el sender de petit 
recorregut PR-C 103. 

Figura 1. Terme municipal de La Bisbal d’Empordà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya, 2013. 
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Caracterització de la població 

La població del terme municipal de la Bisbal d’Empordà és de 10.679 habitants (dades IDESCAT 2012), el 
que suposa una densitat de població de 517,9 hab/Km2, molt per sobre de la mitjana de la comarca del Baix 
Empordà amb 190,6 hab/km2. Pel que fa al peritatge entre homes i dones les dades són força equitatives 
amb 5.419 homes (51%) i 5.260 dones (49%). 

La distribució de la població per nuclis mostra que el 99,28% de la població resideix al nucli de la Bisbal 
d’Empordà (9.524 habitants any 2007), el 0,46% al nucli de Castell d’Empordà (44 habitants any 2007), el 
0,26% al nucli de Sant Pol (25 habitants any 2007). D’aquests, només el 0,86% viu en disseminats (83 
habitants any 2007). La distribució de la població per nuclis mostra l’elevat pes específic que té la ciutat de la 
Bisbal respecte el disseminat del conjunt del terme municipal. 

En relació amb la població Equivalent a temps complet anual (ETCA), que es defineix com la població 
present al terme municipal, mesurada en mitjana anual de persones per dia, a la ciutat de la Bisbal aquesta 
és negativa. L’ETCA equival a la suma de la població resident i les entrades de població no resident al terme 
municipal menys les sortides de població resident al municipi, per tant la Bisbal d’Empordà no és un centre 
atractor sinó que perd població equivalent (sobretot a l’estiu). 

Taula 1. Població per nuclis (segons dades MUNICAT de l’any 2007). 

 Nucli Població (any 2007) % 

Sòl urbà 
La Bisbal d’Empordà 9.487 98,89% 

Castell d’Empordà 16 0,16% 

Sòl no urbanitzable 
Sant Pol 7 0,07% 

Resta de disseminats 83 0,86% 

Font: Municat, 2013. 

L’estructura de la població actual presenta un domini marcat de població jove (de 15 a 64 anys), que 
equivaldrien al 66% de la població (dades de l’any 2011). 

Taula 2. Estructura de la població per sexe i franges d’edat (IDESCAT 2012) 

Grup d’edat Homes  Dones Total Percentatge 

De 0 a 14 anys 1.027 886 1.913 18% 

De 15 a 64 anys 3.689 3.416 7.105 66% 

De 65 a 84 anys 611 773 1.384 13% 

De 85 anys i més 92 185 277 3% 

Total 5.419 5.260 10.679 100% 

Font: IDESCAT, 2013. 
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Es tracta d’un terme municipal poc poblat en disseminat i amb una alta concentració demogràfica a la ciutat. 
Segons dades IDESCAT, a la Bisbal d’Empordà en els darrers 14 anys hi ha hagut un increment de població 
amb un creixement del 31% (de 8.107 habitants l’any 1998 a 10.679 habitants l’any 2012). 

Figura 2. Evolució de la població de la Bisbal d’Empordà (1998 - 2012). 

Any 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Població 8.107 8.182 8.264 8.318 8.288 8.651 8.885 9.196 9.261 9.593 10.173 10.385 10.397 10.435 10.679 

 
Font: IDESCAT, 2013. 

Pel que fa als habitatges, el 81% són residència habitual o principal (4.129 habitatges), el 6% són 
habitatges secundaris (315), i el 13% són habitatges buits (661 habitatges). 

Dades socioeconòmiques  

La Bisbal d’Empordà és un municipi forestal i rural però amb un nucli comercial molt important. Els serveis és 
el sector principal d’activitats del terme municipal aplegant un 61,4% del valor afegit brut (any 2008), seguit 
respectivament pels sectors de la construcció (23%), la indústria (15,4%) i l’agricultura (0,2%). En els darrers 
anys el sector de la indústria ha patit una davallada mentre que els sectors de la construcció i els serveis 
creixien. La majoria de les activitats econòmiques del terme municipal s’ubiquen a la ciutat de la Bisbal 
d’Empordà 

Taula 3. Valor afegit Brut de la Bisbal d’Empordà per sectors en %. 

Any Agricultura  Indústria Construcció  Serveis 

2008 0,2 15,4 23,0 61,4 

2006 0,3 16,5 23,8 59,4 

2001 0,8 18,6 19,1 61,5 

Font: IDESCAT, 2013. 
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1.4. CONTEXTUALITZACIÓ DEL PLANEJAMENT 

Les figures de planejament territorial d’abast supramunicipal i de superioritat normativa que influeixen en el 
POUM de La Bisbal d’Empordà són: 

El Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines 

En data 14 de setembre de 2010, el Govern de Catalunya va aprovar definitivament el Pla territorial Parcial 
de les Comarques Gironines (DOGC núm. 5735 de 15 d'octubre de 2010). 

L’àmbit d’aplicació inclou les comarques Gironines de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el 
Pla de l'Estany, la Garrotxa i el Ripollès, establint uns objectius comuns a tot el territori abastat així com unes 
propostes espacials en funció dels tres sistemes adoptats: espais oberts, assentaments i infraestructures de 
mobilitat. 

El PTPCG, mitjançant la definició i el desenvolupament dels sistemes d’espais oberts, d’assentament i 
d’infraestructures de mobilitat, estableix mesures directes en relació a aquests objectius, que caldrà resoldre 
a escala de detall (POUM). 

En concret el PTPCG identifica la Bisbal d’Empordà com l’àmbit l’atracció dels municipis de Corçà, cruïlles, 
Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Foixà, Forallac, Parlavà, la Pera, Rupià, Ullastret, i Ultramort.  

L’escenari econòmic i demogràfic per a Catalunya a l’any 2026 assenyala la Bisbal d’Empordà com a una 
polaritat comarcal amb capacitat mitjana per acollir part dels augments de població que s’aniran produint 
vinculats al previsible increment de l’activitat econòmica. El Pla considera aquesta possibilitat compatible amb 
l’objectiu específic d’impulsar la vertebració urbana de l’Empordà i, en conseqüència, tot i entendre que la 
posició estratègica de la ciutat i el seu pes relatiu en el conjunt empordanès ja asseguren la seva funció 
territorial, opta per facilitar l’estructuració al voltant de la Bisbal d’una àrea urbana d’un cert rang.  

No obstant, tal com es justifica la memòria urbanística del POUM i atenent al context econòmic actual i a 
la polaritat real cap a altres municipis costaners com Palafrugell, Pals, etc, la situació evident justifica un 
creixement urbanístic a la Bisbal més reduït en relació amb el que es proposava en el PTPCG. 

Sobre planejament supramunicipal 

En atenció a les interrelacions del conjunt, el PTPCG recomana la formulació i tramitació d’un Pla director 
urbanístic que abasti els municipis de la Bisbal d’Empordà, Cruïlles – Monells - Sant Sadurní de l’Heura, 
Corçà i Forallac. La finalitat d’aquest Pla seria la definició dels elements de l’estructura urbana (viaris, d’espai 
públic i d’equipaments) i les àrees d’activitat econòmica d’interès supramunicipal, en especial de l’àmbit on es 
donen continuïtats i proximitats entre àrees urbanes dels diversos municipis. Dins d’aquests objectius, el PDU 
ha d’estudiar i preveure la transformació de l’actual C-66 en via cívica i de suport del transport 
col·lectiu que estructuri el conjunt un cop executada la variant d’aquesta carretera. 
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Tanmateix, el PTPCG considera necessari que, en qualsevol cas, aquests quatre municipis formulin i tramitin 
una actuació urbanística conjunta amb la finalitat de desenvolupar una promoció per a activitats 
econòmiques, amb el dimensionat i les condicions de gestió establertes en el Pla. 

Forma part també de l’objectiu del Pla director urbanístics definir mesures per a l’assoliment en el conjunt de 
l’àmbit de l’Objectiu de qualitat del Paisatge 2 (OQP2): Unes entrades dels nuclis urbans ordenades i 
projectades en relació amb el paisatge circumdant, amb uns passeigs arbrats recuperats i reestructurats com 
elements caracteritzadors. 

En tot cas, en el moment de l’elaboració del POUM de la Bisbal d’Empordà aquest Pla Director encara no 
s’ha redactat. 

Sistema d’espais oberts 

Pràcticament un 50% de la superfície de l’àmbit (EIN les Gavarres) i del terme municipal està inclosa dins del 
Pla Espais d’Interès Natural i la Xarxa Natura 2000. 

En el cas concret del terme municipal de la Bisbal d’Empordà el PTPCG qualifica els entorns del Daró i de la 
riera del Vilar, juntament amb l’espai PEIN de les Gavarres, com a sòl de protecció especial. La plana 
agrícola empordanesa que s’estén al nord del terme i l’entorn del riu Daró, el PTPCG els qualifica com a sòl 
de protecció territorial d’interès paisatgístic i agrícola. L’entorn de la futura variant de la Bisbal 
d’Empordà i Corçà es qualifica com a sòl de protecció territorial d’infraestructures. La resta de sòl no 
urbanitzable es qualifica com a sòl de protecció preventiva. 

Sistema d’assentaments 

Els municipis de la part nord de l’àmbit de la Bisbal tenen una estructura de poblament i unes característiques 
socioeconòmiques molt diferenciades de les de l’entorn de la capital comarcal. Aquí el Pla opta per la 
conservació de les estructures urbanes sobre el territori i propiciar, en la mesura del possible, una 
estabilització demogràfica que encara no s’hauria produït. Per aconseguir-ho, es proposa que els plans 
d’urbanisme municipals incorporin en les seves determinacions les Mesures per protegir i potenciar els nuclis 
petits. 

El PTPCG proposa per a cadascun dels nuclis de població de la Bisbal i per a l’escenari 2026, un paper 
territorial determinat en funció de les seves característiques. Per tal d’aconseguir aquest escenari assigna a 
cadascun dels assentaments, l’estratègia de desenvolupament urbanístic que es determina a continuació: 

Estratègia de creixement potenciat per la Bisbal d’Empordà (aquelles àrees que haurien 
d’augmentar el seu rang com a nodes territorials per la seva significació urbana, les bones condicions 
de connectivitat i l’aptitud per el creixement per extensió). No obstant, tal com es justifica la memòria 
urbanística del POUM i atenent al context econòmic actual i a la polaritat real cap a altres municipis 
costaners com Palafrugell, Pals, etc, la situació evident justifica un creixement urbanístic a la 
Bisbal més reduït en relació amb el que es proposava en el PTPCG. 

Estratègia de millora i compleció per al nucli de Castell d’Empordà (recuperació i millora d’aquests 
nuclis com a patrimoni urbanístic del territori i sovint com a peces significatives del paisatge, 



POUM DE LA BISBAL D’EMPORDÀ  -12- 
ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA  DOCUMENT X  
 

mitjançant el foment de la residència associada a les activitats rurals, a les activitats professionals 
desconcentrades i a la segona residència de reutilització, com també als serveis turístics de qualitat i 
petita escala).  

Per al nucli de Sant Pol a la Bisbal d’Empordà, es proposa mantenir el seu caràcter rural (mantenir 
la configuració dispersa de l’assentament i evitar una compactació contradictòria amb el seu caràcter 
estrictament rural) dins del règim urbanístic del sòl no urbanitzable actual.  

S’estableixen estratègies específiques (àrees especialitzades específiques) per als dos sectors de sòl 
urbanitzable no delimitat assenyalats en el vigent Pla general d’ordenació urbana de la Bisbal, aprovat 
definitivament el 21 de juliol de 1982 i on no s’ha produït cap iniciativa de transformació, en el sentit de 
considerar exclusivament la seva extinció, ja que el seu desenvolupament comportaria una absoluta 
contradicció amb els criteris de planejament adoptats en la formulació del Pla territorial. 
 
Sistema infraestructures de mobilitat 

En aquest àmbit es recullen diferents propostes de millora de les infraestructures de mobilitat, com la 
proposta d’estudiar el tren tramvia inclosa al PITC (Pla d'infraestructures del transport de Catalunya 2006-
2026), entre Flaçà i la Costa Brava central que necessariament ha de passar pel terme municipal. 

Respecte la xarxa viària es recull el condicionament amb variants de la C-66, incorporant als plànols com a 
traçat en estudi la variant sud de la Bisbal, en espera d’una resolució definitiva. També es recull el 
condicionament dels trams C-252 la Bisbal-Verges (de l’eix la Bisbal-Figueres) i GI-642/643 Flaçà-Torroella 
(de connexió amb la C-66 i l’AP-7 des de la Costa Brava central) que conflueixen a Parlavà. En aquest punt, 
el Pla fa una primera proposta de variant conjunta de tots dos eixos. En qualsevol cas, els estudis informatius 
que han de determinar la viabilitat o no de variant sobre cada eix, i que fins i tot es poden donar en moments 
diferents, han d’observar una coherència amb una possible solució final amb totes dues variants en 
funcionament. 

Atès que el procediment d’avaluació d’impacte ambiental d’aquest projecte no ha finalitzat, i per tant, no 
disposa d’aprovació definitiva per la Direcció General de Carreteres, el POUM de la Bisbal fa la reserva de 
sòl de l’alternativa sud (segons la reserva territorial que se’n fa al Pla Territorial Parcial de les Comarques 
Gironines aprovat definitivament l’any 2010). En aquest sentit, i ja que no es disposa del traçat definitiu, el 
present EAMG només recull el traçat de la variant sud de la Bisbal d’Empordà i Corçà. 
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Figura 3. Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures al terme municipal de la Bisbal 
d’Empordà. 

 
 
 
 

Font: Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, 2013. 
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Pla Director Territorial de l’Empordà 

El Pla director territorial de l'Empordà ha quedat sense efecte, d'acord amb el previst a la disposició final de la 
normativa del Pla territorial parcial de les Comarques Gironines (el qual l’ha incorporat). El Pla territorial 
parcial de les Comarques Gironines es va aprovar per Acord del Govern de 14 de setembre de 2010 i 
publicat al DOGC núm. 5735 de 15 d'octubre de 2010. 

Pla d’espais d’interès natural (PEIN) i Xarxa Natura 2000  

El Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) aprovat mitjançant el Decret 328/1992 de 14 de desembre, és un 
instrument de planificació sectorial de desplegament del PTGC. 

Els objectius principals del PEIN són: 

- Establir una xarxa d’espais naturals àmplia i representativa de la riquesa paisatgística i la diversitat 
biològica dels sistemes naturals de Catalunya. 

- Delimitar i establir les mesures necessàries per a la protecció bàsica d’aquests espais naturals. 

El sòl inclòs en el Pla d’espais d’interès natural de Catalunya (PEIN), –pla sectorial d’abast català aprovat 
pel Decret 328/92– protegeix aquells espais qualificables com d’interès general des d’un punt de vista 
naturalístic. La seva finalitat és la de garantir l’existència d’un regim jurídic que permeti fer front en aquest 
espais a les causes de degradació més importants o comunes. Dins d’aquests sòls, queden incloses les 
diferents figures de protecció especial, Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE) com són Parc nacional, 
Parc natural, Reserva natural integral, Reserva natural parcial, Paratge natural d’interès nacional i Refugi 
natural de fauna salvatge. 

El PEIN, a partir de setembre de 2006 inclou també, els espais que formen part de la xarxa Natura 2000. La 
Unió Europea ha desenvolupat un conjunt de documents legislatius que cal tenir en consideració per la 
protecció del medi natural; la Directiva 92/43/CEE Directiva Hàbitats i la posterior adaptació 97/62/CE. 

Aquests documents fan referència a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, i 
fixen, un conjunt d’hàbitats naturals, comunitats vegetals i espècies animals i vegetals que qualifiquen 
d’interès. Cada estat membre ha de designar els Llocs d'Importància Comunitària (LIC) per garantir la 
preservació d’aquests valors. Altrament, la Directiva 79/409/CEE o Directiva Aus relativa a la conservació de 
les aus silvestres, llista 175 d’espècies d’aus d’interès comunitari i estableix la creació de zones d’especial 
protecció per a les aus (ZEPA) per tal d’aconseguir el manteniment i el restabliment dels hàbitats 
d’importància per a les aus. Les ZEPA, derivades de la Directiva Aus, conjuntament amb les LIC, derivades 
de la Directiva Hàbitats, són les figures que formen la Xarxa Natura 2000.  

A les Comarques Gironines, hi ha 40 espais dins del PEIN i 34 més que formen part de la Xarxa Natura 2000; 
la superfície total d’aquests espais és de 191.498,7 ha. 

Al terme municipal de la Bisbal s’hi troba l’espai PEIN de les Gavarres (1.028,31 ha, el 50% de la superfície 
municipal) i la Xarxa Natura 2000 de la Gavarres (999,28 ha, el 48,5% de la superfície municipal). La Xarxa 
Natura 2000 de les Gavarres és un espai de muntanya litoral protegit com a LIC però no com a ZEPA. 
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Pla d’infraestructures de transport de Catalunya 2006-2026 

El Departament de Territori i Sostenibilitat va elaborar el Pla d'infraestructures de transport de Catalunya 
(PITC) amb l'objectiu de definir de manera integrada la xarxa d'infraestructures viàries, ferroviàries i 
logístiques necessàries per a Catalunya amb l'horitzó temporal de l'any 2026. 

El Pla d’infraestructures de transport de Catalunya, en endavant PITC, és el pla territorial sectorial que 
defineix la xarxa d’infraestructures viàries i ferroviàries necessàries per a Catalunya, tant pel que fa al 
transport de viatgers com de mercaderies, en coherència amb les directrius del planejament territorial vigent i 
amb una visió sostenible de la mobilitat. El PITC té caràcter de pla territorial sectorial, d'acord amb la Llei 
23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, i de pla específic a l'efecte d'allò que estableix la Llei 
9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. 

El PITC recull una sèrie d’actuacions en les xarxa viària i ferroviària a la comarca del Baix Empordà, les quals 
tenen incidència en la realitat actual de la Bisbal d’Empordà: 

Propostes de la xarxa ferroviària 

La següent intervenció en la xarxa ferroviària tindrien una incidència indirecta en el terme municipal: 

 Nou tren tramvia aeroport de Girona - Girona - Flaçà - Costa Brava: Implantació d’un sistema de tren 
tramvia entre l’aeroport, la ciutat de Girona, Flaçà i la Costa Brava. L’estimació pressupostària d’aquesta 
actuació és de 160 M€ i l’administració competent és l'Administració de la Generalitat. Aquesta actuació 
es programarà d’acord amb un estudi de viabilitat que tindrà en compte els treballs que puguin ser 
elaborats per les administracions locals. 

En aquest sentit, la Diputació de Girona ha realitzat un Estudi de viabilitat d’un tramvia intercomarcal a 
les comarques gironines (any 2008). L’objecte de l’estudi és analitzar des dels punts de vista del traçat, la 
mobilitat, el finançament, i la viabilitat d’implantar un sistema de transport públic tipus tramviari en un àmbit 
comprès entre Banyoles, l’àrea metropolitana de Girona i la Costa Brava. L’anàlisi s’ha realitzat per trams. A 
continuació segueixen les alternatives que es preveu en els trams que afecten el municipi de la Bisbal 
d’Empordà.  

Tram 4.2: Flaçà – Palafrugell 

A Flaçà és indispensable preveure una connexió amb l’estació del ferrocarril actual de la línia 
Barcelona-Portbou. La creació d’aquesta connexió solucionaria les nombroses molèsties que sofreix el 
poble pel volum de vehicles motoritzats que atrau l’actual estació, ja que bona part d’aquets podrien 
ser captats per la nova línia. 

A partir de Flaçà es contempla arribar fins als nuclis de la Pera i Púbol, aprofitant un camí en trinxera 
existent i transcorrent en fals túnel entre els dos nuclis. L’arribada a Púbol pot ser molt interessant per 
l’important nombre de visitants que té el castell de Gala-Dalí i que actualment es desplacen en 
autocars. 

Passat Púbol el traçat aniria paral·lel a la carretera C-66 fins arribar a la Bisbal d’Empordà. El pas de 
la Bisbal es faria per la ronda sud i s’hauria de vorejar el poble passant prop del convent de Sant 
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Sebastià. El tramvia continuaria parant a Fonteta i tornant a reprendre el traçat de la C-66 fins a 
Palafrugell. L’itinerari cap a Palafrugell es realitzaria contigu a la carretera existent, separant la 
plataforma del tram-tren per mitjà d’un sistema de contenció de vehicles de tipus infranquejable. 

Figura 4. Proposta de traçat del tramvia intercomarcal. 

 

 

 

Font: Estudi de viabilitat d’un tramvia intercomarcal a les comarques gironines, 2008. 

Propostes de la xarxa viària 

Les propostes del PITC de la xarxa viària a l’àmbit d’estudi fan referència principalment a ampliacions i 
condicionaments de l’actual sistema de comunicacions, ja recollides en el PTPCG: 

 Anella de les Gavarres (C-65/C-31/C-66): Desdoblament de la C-65 entre Girona i Llagostera. 
Desdoblament de la C-31 entre Platja d’Aro i Torrent. Desdoblament de la C-66 entre Torrent i 
Medinyà. 

Planejament vigent (PGOU de l’any 1982) 

Actualment la Bisbal d’Emnporà, a efectes urbanístics, es regeix mitjançant Pla General d’Ordenació 
Urbana (PGOU), publicat al juliol de 1982, i per les successives modificacions puntuals. 
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Taula 4. Figures de planejament urbanístic del municipi de la Bisbal d’Empordà. 

Figura de planejament 
Data d’aprovació 

definitiva 

Pla general d’ordenació urbana 23/07/1982 

Modificació de Pla general al sector La Guardiola 19/07/1993 

Modificació de Pla general al sector Aigüeta 09/09/1994 

Modificació de Pla general al sector Mas Casañas 09/09/1999 

Modificació de Pla general per a la realineació del carrer Tapers al barri del carrer del Pont 01/12/1999 

Modificació de Pla general unitat d’actuació 1 21/09/2000 

Modificació de Pla general a l’àmbit del Pla especial l'Aigüeta 28/02/2002 

Modificació del Pla general d’ordenació per a la reordenació dels equipaments a l’àmbit delimitat pels carrers 
Ramon de Cabrera, Valentí Almirall i Nou, Eusebi Díaz Costa i l’avinguda Josep Irla 

19/09/2002 

Modificació del Pla general per a l’ampliació del sòl urbà a l’àmbit de Castell d’Empordà 11/11/2002 

Modificació del Pla general d’ordenació a l’àmbit de la unitat d’actuació UA5 04/06/2003 

Modificació del Pla general per a l’ordenació d’espais lliures públics a l’avinguda Josep Irla i carrer del Raig 23/04/2004 

Modificació del Pla general a l’àmbit del mas Clarà per a l’ampliació de sòl d’equipament públic 14/09/2004 

Modificació del Pla general per a l’ampliació de categories d’ús d’equipament públic a l’àmbit del col·legi Joan 
de Margarit i IES les Gavarres 

15/09/2004 

Modificació del Pla general per a la reordenació de sòl i sostre als àmbits av. Josep Irla - c. del Morró - c. 
Pompeu Fabra - c. Coll i Vehí - c. del Raig 

03/03/2005 

Modificació del Pla general a diferents àmbits: sector R-2, unitat d’actuació UA1 i carrers Rec del Molí i Tapers 07/12/2005 

Modificació del Pla general per a la qualificació de sector discontinu de sòl urbanitzable delimitat a l’àmbit del 
mas Clarà/carretera de Castell d’Empordà 

24/01/2006 

Modificació de Pla general de la zona de la Bisbal al sector la Guardiola 27/01/2006 

Modificació del Pla general per a la reordenació de sòl i sostre, en interès d’equipaments públics 19/12/2007 

Modificació del Pla general per a l’ordenació dels usos en determinats àmbits d’alt interès comercial 12/03/2009 

Font: Registre de planejament urbanístic de Catalunya, 2013. 

Segons el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de la Bisbal d’Empordà vigent, Text refós de 1997, 
classifica el sòl en sòl urbà, sòl urbanitzable programat, sòl urbanitzable no programat i sòl no urbanitzable. 

En el sòl urbà, el PGOU determina les següents zones:  

- Teixit històric 

- Eixample entre mitgeres 

- Eixample en blocs aïllats 

- Eixample en edificació aïllada 

- Industrial 

- Remodelació de vials 

- Verd privat d’interès tradicional 

- Àrees de transformació d’ús 



POUM DE LA BISBAL D’EMPORDÀ  -18- 
ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA  DOCUMENT X  
 

 

El Pla estableix també, en el sòl urbà, polígons o Unitats d’Actuació per a l’execució de l’ordenació d’algunes 
àrees. 

En el sòl urbanitzable programat s’estableix el sector de La Guardiola, a desenvolupar mitjançant Pla 
Parcial. 

En el sòl urbanitzable no programat el Pla distingeix els següents tipus: 

- Tipus I: Nuclis turístics aïllats 

- Tipus IV: Zona d’eventual creixement de població 

- Tipus V: Industrial  

En el sòl no urbanitzable s’estableixen les següents categories: 

- Protecció paisatgística 

- Sòl de valor agrícola 

- Sòl d’usos alternatius 

Així mateix, el PGOU preveu les següents proteccions: 

- Verd privat d’interès tradicional 

- Protecció de vies rurals i llits d’aigua 

- Protecció de restes arqueològiques 

Figura 5. Classificació del sòl del planejament vigent (PGOU 1982) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: PGOU  de La Bisbal d’Empordà, 1982. 



  

POUM DE LA BISBAL D’EMPORDÀ  -19- 
ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA  DOCUMENT X  
 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de La Bisbal d’Empordà  

En relació amb el SÒL URBÀ i URBANITZBLE, la proposta del POUM de La Bisbal d’Empordà per a la seva 
aprovació inicial preveu que el creixement del municipi es dugui a terme en continuïtat amb el nucli principal 
existent, evitant la creació i/o el manteniment de nuclis residencials o industrials dispersos i previstos en el 
planejament vigent. En aquest sentit el POUM, respecte el planejament vigent (PGOU del 1982): 

- Desclassifica sòl urbanitzable per adaptar-se Pla Territorial Parcial de les Comarques 
Gironines i al Pla d’Espais Naturals. En concret desclassifica el sòl urbanitzable no programat 
(UNP TI-1 i UNP T2-1) actualment coincident amb els límits del PEIN i de la Xarxa Natura de les 
Gavarres, i desclassifica també el sòl urbanitzable no programat (UNP-TV.1 de caràcter industrial i 
UNP-TI.2 de caràcter residencial turístic) que el PTPCG concep com a àmbits a extingir. En aquests 
sectors no hi hagut cap iniciativa de transformació des de l’aprovació del PGOU. 

- Proposa una ordenació compacte a l’oest del nucli. Entre l’Av. Josep Tarradellas i el límit oest del 
sòl urbà, es proposen dos sectors de sòl urbanitzable no delimitat (SUND-02 i SUND-03). EL SUND-
02 es destina a sòls per a activitats econòmiques (de 4,9 ha situat al nord de la carretera de 
Cruïlles). El SUND-03 es destina a usos residencials i dotacions comunitàries (de 7,8 ha situat al sud 
d’aquesta carretera). El SUND-02 te per objecte cobrir les necessitats de sòl per aquest ús, un cop 
es desclassifiqui l’actual sòl urbanitzable industrial SNUP-T5, mentre que l’objecte del segon sector 
SUND-03 és de dotar a la ciutat d’un espai central i adequat per a situar un equipament escolar i a 
l’hora completar el teixit residencial inacabat existent. Totes les alternatives estan condicionades a la 
construcció prèvia del canal sobreeixidor que ha de permetre minimitzar els riscos d’inundació per 
avingudes del Daró, doncs actualment el sòl delimitat es troba afectat per la Q-100 i en el cas de 
construir-se el sobreeixidor aquesta Q-100 es reduiria i els sectors triats no resultarien afectats per 
aquesta previsió de zones inundables. 

- Ordenació compacta al sud del nucli. Al sud del nucli, a banda i banda del camí de La Guardiola, 
es proposa mantenir els dos sector actualment delimitats, SUNP-T4 i SUNP-T7, i crear un nou 
sector contigu al sud del SUD-D2, de forma que es completi el teixit residencial ordenat al sector de 
La Guardiola, i el conjunt d’aquest sòl doni cabuda als creixements residencials de futur.  

- Manté el sòl urbanitzable delimitat no desenvolupat. L’Avanç de pla proposa el manteniment dels 
tres sectors de sòl urbanitzable delimitat, amb planejament derivat aprovat, i no desenvolupats: La 
Guardiola, Mas Clarà i Camp Gran. 

- Manté l’actual classificació del sòl en els nuclis. En relació amb el nucli de Sant Pol, el PTPCG 
indica la conveniència de conservar la seva estructura rural i proposa mantenir el seu caràcter dins 
del règim urbanístic del sòl no urbanitzable actual. En relació amb el nucli urbà de Castell 
d’Empordà, el PTPCG estableix l’estratègia de millora i compleció del petit nucli. En tots dos casos 
l’Avanç de pla manté les propostes del PTPCG. 

- S’ajusta a la indundabilitat els sectors urbanístics en l’escenari amb canal sobreeixidor tou 
(PAU01). El canal sobreeixidor tou es proposa amb una amplada que permet l’escolament de les 
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aigües en moments d’avinguda per a períodes de retorn de 100 anys, i conservar els usos agrícoles 
i la vegetació existent. 

- Pel que fa al sistema d’equipaments públics, proposa la creació d’una nova àrea escolar en l’àmbit 
situat entre l’avinguda Tarradellas i el Daró (SUND-003). 

- Proposa l’ampliació dels equipaments esportius (sectors SUD01, SUND04) situats al nord de la 
ciutat (mas Clara) i en la zona sud (amb accés des de la carretera de Calonge). També preveu 
ampliar l’àrea destinada a serveis funeraris (cementiri), i situar la nova estació d’autobusos al 
centre de la ciutat amb accés des de la carretera de Cruïlles (sector SMU11). 

- Estableix per al riu Daró la funció d’eix estructurador del sistema d’espais lliures i la 
potenciació de les zones verdes urbanes (SMU15). En aquest sentit, reordena i perllonga en 
direcció nord el passeig Marimon Asper (paral·lel al Daró) com a via verda urbana. En concret es 
tracta dels sectors: SMU02, SMU03, SMU04, i SMU05. 

- Canvia l’ús industrial al residencial en els sectors industrials que han quedat englobats per la 
trama urbana: SMU10, SMU12, SMU13, i SMU14. 

- Recicla i reordena els buits urbans: sectors SMU06, SMU07, SMU08, SMU09, SMU16, SMU17, 
PAU03, PAU04, PAU05, PAU06, SUD02, SUD03, SUND01, SUND02, i SUND03. 

- Ordena i protegeix les edificacions del patrimoni arquitectònic del municipi: SMU09, SMU14, i 
SMU18. 

- Millora la mobilitat interna del nucli urbà: PAU02 (obertura d’un nou vial que connectarà el carrer 
de Can Tunyeca amb el carrer Sis d’octubre) i PAU07 (perllongació del carrer de Sant Josep fins a 
l’Avinguda de Sant Francesc i obtenció de sòl per a sistema viari i aparcament). 

En relació amb el SÒL NO URBANITZBLE, la proposta del POUM de La Bisbal d’Empordà per a la seva 
aprovació inicial preveu, per una banda protegir els ecosistemes i els elements naturals de caràcter 
patrimonial, recuperant i revaloritzant la xarxa de camins existent i la xarxa hídrica i les seves zones 
d'influència, i per altre banda preservar la diversitat i la complementarietat d’usos i activitats en el sòl 
rústic, garantint la conservació dels sistemes naturals i la seva representativitat i diversitat biològica, 
assegurant la permeabilitat ecològica del terme entre el massís de les Gavarres i les riberes del riu Ter, 
potenciant la funció connectora d’aquest espai. Per tant, en concret: 

- Replanteja la zonificació del SNU i la relacionar amb els usos dels àmbits de protecció especial 
d’acord amb les seves funcions de connectors i amb el futur Pla especial de protecció del medi 
natural i del paisatge del massís de les Gavarres, 

- Revisa la normativa que afecta als usos específics agraris, forestals o agroforestals procurant per la 
millora de les condicions agràries, 

- Defineix les condicions d’edificació de les construccions existents en el SNU, 

- Protegeix els espais d’interès natural en sistemes d’àmbit supramunicipal, 
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- Protegeix els espais i elements d’interès natural d’àmbit més local: els espais fluvials de les ribes del 
Daró, els espais que formen la via verda, els turons vegetats del nord, la verneda de la Marqueta, la 
roureda de Torre Romsar, el Bosquetet, el conjunt de la xarxa de drenatge del Daró, etc. 

 

A continuació s’aporten les superfícies de la classificació del sòl del POUM de la Bisbal d’Empordà per a 
l’aprovació inicial en comparació amb el planejament vigent (PGOU de 1982). 

Taula 5. Classificació del sòl (comparativa PGOU de 1982 i POUM de la Bisbal d’Empordà). 

 Planejament vigent (PGOU 1982) POUM la Bisbal d’Empordà 

 Superfície (ha)  % Superfície (ha) % 

Sòl urbà 167,87 7,98 % 179,81 8,68 % 

Sòl urbanitzable delimitat  (SUD) 9,48 0,45 % 16,62 0,80 % 

Sòl urbanitzable no delimitat (SUND) 122,26 5,81 % 17,75 0,86 % 

Sòl no urbanitzable (SNU) 1.794,69 85,28 % 1857,84 89,66 % 

TOTAL TM 2.104,45 100 % 2072,02 100 % 

Font: Memòria urbanística del POUM de la Bisbal d’Empordà, 2013. 
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Figura 6. Classificació del sòl que desenvolupa el POUM de La Bisbal d’Empordà per a la seva aprovació inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de la Memòria urbanística del POUM de La Bisbal d’Empordà, 2013. 
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Taula 6. Relació de sectors urbanístics, superfícies segons usos i habitatges previstos amb el nou planejament (POUM). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Memòria urbanística del POUM de la Bisbal d’Empordà, 2013. 
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Taula 7. Resum dels usos del planejament previstos (POUM la Bisbal d’Empordà)  

POUM 2012 

Usos del sòl 
Superfície de sòl (m2) 
segons classificació 

Superfície de sòl (m2) 
TOTAL 

Superfície de sostre de 
nova edificabilitat (m2) 

Núm. d’habitatges 
nous 

Sòl privat (252.339 m2) 

Residencial 

SU: 88.587   

SUD: 73.075    

SUND: - 

 161.662 

SU: 95.140 

SUD: 64.194    

SUND: 20.150 

Total: 179.485    

1.568 

Activitats econòmiques 
(Industrial) 

SU: 44.935 

SUD:  - 

SUND: -  

45.573,00 

SU: 92.939 

SUD:  6.399 

SUND: 25.109 

Total: 124.448 

- 

Sòl públic (396.475 m2)    

Espais lliures        
(Zones verdes) 

SU: 69.160 

SUD: 24.033    

SUND: - 

93.193 - - 

Equipaments 

SU: 31.581 

SUD: 29.905      

SUND: - 

61.486 - - 

Vialitat 

SU: 70.185     

SUD: 39.143 

SUND: - 

109.328 - - 

Font: Memòria urbanística del POUM de la Bisbal d’Empordà, 2013. 
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MOBILITAT ACTUAL 2 
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2. MOBILITAT ACTUAL 

2.1. XARXES DE MOBILITAT EXISTENTS 

En el present apartat s’analitzen les xarxes de mobilitat actuals segons modalitat, d’influència al terme 
municipal (per a més detall veure Mapa 1). 

Figura 7. Xarxes de mobilitat existents a la Bisbal d’Empordà segons modalitat (a peu, en bici, transport públic i 
automòbil). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia, 2013. 
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2.1.1. Xarxa d’itineraris per a vehicles  

A nivell de comunicacions la comarca del Baix Empordà, queda fora del corredor que canalitza bona part de 
la mobilitat entre la península i la resta del continent (mitjançant les vies N-II i AP-7). La mobilitat nord – sud 
de la comarca s’estructura fonamentalment mitjançant la carretera C-31, mentre que la comunicació amb les 
comarques de l’interior s’estructura per mitjà de la C-35 cap a La Selva, i la C-65 i C-66 cap al Gironès sud i 
nord respectivament. Per aquest motiu la comarca és creuada longitudinalment per un nombre significatiu 
d’infraestructures. 

A nivell de mobilitat, la Bisbal d’Empordà es caracteritza per (1) la proximitat amb els municipis turístics 
costaners (Palafrugell, Palamós, Platja d’Aro, Pals, etc.), per (2) una correcta accessibilitat respecte a les 
principals vies de comunicació nord-sud (AP-7 i N-II) per mitjà de la crta. comarcal C-66, i per (3) actuar com 
a punt centralitzador de les comunicacions entre els municipis petits de la zona central del Baix Empordà 
(Rupià, Corçà, St. Sadurní de l’Heura, Torrent, Palau-sator, etc). 

L’eix vertebrador és la carretera comarcal C-66 que creua el nucli. La ciutat de la Bisbal s’ha expandit entorn 
les vores de la C-66 motiu pel qual es troba en tràmit la proposta de variant de la Bisbal d’Empordà i 
Corçà. Atès que el procediment d’avaluació d’impacte ambiental d’aquest projecte no ha finalitzat, i per tant, 
no disposa d’aprovació definitiva per la Direcció General de Carreteres, el POUM de la Bisbal fa la reserva 
de sòl de la variant de l’alternativa sud (segons la reserva territorial que se’n fa al Pla Territorial Parcial de 
les Comarques Gironines aprovat definitivament l’any 2010). En aquest sentit, i ja que no es disposa del 
traçat definitiu, el present EAMG només recull el traçat de la variant sud de la Bisbal d’Empordà i Corçà. 

La Bisbal d’Empordà només dista 33 Km (37 min) de Girona, 42 Km (40 min) de Figueres, capitals de les 
comarques veïnes. Les viles més properes són Cruïlles (3,8 Km, 6 min), Corçà (4,3 Km, 8 min), i Forallac (4,7 
Km, 10 min). La proximitat també als centres atractors de la costa (Palafrugell a 12 Km, Torroella de Montgrí 
a 16 Km, Palamós a 19 Km, etc) fa que la Bisbal d’Empordà esdevingui una ciutat comercial i de serveis però 
no un centre atractor de primer ordre, motiu pel qual el creixement urbanístic de la capital de la comarca del 
Baix Empordà no ha estat l’esperat en el PTPCG, sinó més repartit en el territori supramunicipal. 

La Bisbal d’Empordà no disposa de ferrocarril, essent l’estació de ferrocarril més pròxima la de Flaçà (a 12 
Km, 14 min). Tot i que actualment la ciutat tampoc compta amb estació d’autobusos ni amb transport públic 
urbà, si que disposa de punts de parada pels autobusos al llarg de la travessera de la C-66. En aquest sentit, 
el POUM de la Bisbal preveu la ubicació de l’estació d’autobusos en el SMU11, al carrer de Cassà 
(adjacent per la banda nord a la carretera GI-664). 

Finalment, la Bisbal dista 44 km (39 min) de l’aeroport de Girona-Costa Brava ubicat al municipi de Vilobí 
d’Onyar. 
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Figura 8. Principal xarxa viària d’accés al terme municipal de La Bisbal d’Empordà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xarxa bàsica primària estructurant 

La xarxa bàsica interurbana de La Bisbal d’Empordà està formada per la carretera comarcal C-66 (de 
Palafrugell a Besalú). És una carretera convencional de calçada única gestionada pel Servei Territorial de 
Carreteres de Girona, que transcorre per les comarques de la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Gironès i el Baix 
Empordà. El tram entre Girona i Palafrugell forma part del sistema de carreteres que conformen l'Anella de 
les Gavarres, que actualment està en procés de desdoblament.  

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat, 2013. 
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Actualment la C-66 direcció a Girona enllaça al nord del nucli urbà pel carrer de l’Aigüeta. La C-66 direcció a 
Palamós enllaça a la Bisbal pel sector est del nucli urbà (carrer Sis d’Octubre). 

La ciutat de la Bisbal s’ha expandit entorn les seves vores de la C-66 motiu pel qual es troba en tràmit la 
proposta de variant de la Bisbal d’Empordà i Corçà. Atès que el procediment d’avaluació d’impacte 
ambiental d’aquest projecte no ha finalitzat, i per tant, no disposa d’aprovació definitiva per la Direcció 
General de Carreteres, el POUM de la Bisbal fa la reserva de sòl de la variant de l’alternativa sud 
(segons la reserva territorial que se’n fa al Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines aprovat 
definitivament l’any 2010). En aquest sentit, i ja que no es disposa del traçat definitiu, el present EAMG 
només recull el traçat de la variant sud de la Bisbal d’Empordà i Corçà, en consonància amb el POUM. 

Xarxa comarcal 

La xarxa comarcal de La Bisbal d’Empordà es correspon a la carretera GI-660 (de la Bisbal d’Empordà a 
Calonge) la qual enllaça pel sector sud del nucli urbà a través de l’Avinguda del President Companys. Es 
tracta d’una carretera convencional de calçada única competència del Servei Territorial de Carreteres de 
Girona amb una longitud de 0,29 Km. 

Al seu torn la GI-664 (de la Bisbal d’Empordà a Cassà de la Selva) és una via comarcal de calçada única 
de 22,98 Km de longitud, competència del Servei Territorial de Carreteres de Girona. 

Xarxa local 

La xarxa local de La Bisbal d’Empordà és el conjunt de vies que, a nivell estrictament local, vertebren el 
territori i faciliten les connexions internes. Majoritàriament són d’ús i titularitat pública. 

Xarxa local primària 

La xarxa local primària de la Bisbal d’Empordà és la GIV-6441 de la Bisbal d’Empordà a Fonteta. És una 
carretera convencional de calçada única de 1,38 Km de longitud i competència de la Diputació de Girona. 

Xarxa local secundària 

No hi ha xarxa local secundària al terme municipal. 

Xarxa local urbana 

Es tracta de la xarxa viària urbana, carrers en sòl urbà i els camins agrícoles situats en sòl urbanitzable que 
donen accés a les finques i parcel·les i que conformen la xarxa urbana d’ús intern. 

Bona part de la mobilitat urbana de la Bisbal d’Empordà s’estructura a partir de la travessera de la carretera 
C-66. Aquesta és la principal via d’entrada, sortida i distribució del trànsit per dins de la ciutat. A partir 
d’aquesta via se’n deriven els principals vials distribuïdors del trànsit per l’entramat urbà com la carretera de 
Cruïlles, C/ Coll i Vehí, C/ Eusebi Díaz, Av. Josep Irla, etc. 
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A banda de la C-66, un altre punt important d’entrada i sortida de trànsit de la ciutat és la carretera del Castell 
d’Empordà (mitjançant els carrers Jaume II i del Mas Clarà) i la carretera de Calonge (mitjançant l’Avda. del 
President Companys, C/ Germans de Ferrer, etc.). 

A l’any 2005 es va inaugurar l’eix de circumval·lació del sector de ponent del nucli urbà. Aquesta via va 
modificar substancialment la distribució del trànsit intern de la ciutat, ja que permetia canalitzar per fora el 
nucli una part important del trànsit de pas de la carretera C-66 (turismes i trànsit pesant), evitant que aquest 
passés pel casc antic de la ciutat. L’eix connecta amb la C-66 a l’alçada del polígon de l’Aigüeta, i es creua 
amb la carretera de Cruïlles, travessa el riu Daró, segueix el traçat del carrer d’en Vinyoles, Av. Josep Irla i 
torna a connectar amb la C-66 a l’alçada del Terracota. 

Tot i que la xarxa de carrers de la Bisbal presenta un baix nivell de jerarquització, s’estructura a partir de la 
travessera de la C-66 i les carreteres de Castell d’Empordà i la de Calonge, mentre que la xarxa secundaria i 
de distribució del trànsit està formada pels carrers: Jaume II – Coll i Vehí – Morró (aquest darrer de 
construcció recent), C/ Mas Clarà, crta. de Cruïlles, C/ Eusebi Díaz i crta. de Cruïlles. 

Sentits de circulació, interseccions semafòriques i rotondes 

La major part dels carrers més transitats de la Bisbal són de doble sentit: C/ de l’Aigüeta, Av. de les Voltes, 
C/ Sis d’Octubre, Av. Prat de la Riba, crta. del Castell, Av. Josep Irla, etc. Respecte als sentits de circulació 
del teixit urbà, a grans trets s’observen les següents característiques:  

- El nucli antic de la ciutat compta amb carrers molt estrets, generalment d’un sol sentit i en alguns 
casos amb la circulació restringida. 

- La zona residencial del sector est del nucli urbà, compta amb carrers més amples en ocasions amb 
un sol sentit de circulació, i generalment canalitzen molt poc trànsit atenent a les característiques 
urbanístiques d’aquesta zona (zona residencial de baixa densitat edificatòria). 

- El sector sud del nucli urbà (entorn de l’Avinguda Josep Irla), de nova urbanització, compta amb 
voreres força amples i espais viaris concebuts per albergar el doble sentit de circulació. 

Probablement un dels punts més conflictius del nucli urbà és el carrer Cavallers, en el tram comprès entre la 
plaça Llibertat i el C/ Montserrat. Aquest, és un vial força transitat, de doble sentit i amb una amplada útil de 
calçada molt minsa. Aquest punt provoca embussos de trànsit que en part es podrien reduir potenciant l’eix 
de circumval·lació. 

D’altra banda, la Bisbal compta amb 5 interseccions regulades per semàfors i 4 per rotondes. Totes les 
interseccions semafòriques estan distribuïdes en diferents punts de la crta. C-66 (a l’alçada C/ Adela Trayter, 
crta. de Cruïlles, Av. Prat de la Riba, C/ Coll i Vehí i C/ de la Indústria), mentre que les rotondes, dues 
s’ubiquen al sector nord del nucli urbà (a la crta. C-66 a l’alçada del polígon de l’Aigüeta), una a la crta. C-66 
just a la sortida del nucli urbà en direcció a Palamós i la darrera s’ubica a la intersecció de la crta. de Cruïlles 
amb la nova Ronda del sector de ponent del nucli urbà. 
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Aparcament 

En general, la Bisbal d’Empordà disposa d’una quantitat important d’aparcament. La major part dels 
carrers disposen d’aparcament lliure en calçada, i a bona part de nucli antic (pl. de la Llibertat, C/ Cavallers, 
C/ Trinitat Aldrich, C/ Valls d’en Colomer, C/ Ample, pl. Jacint Verdaguer, C/ dels Valls, C/ Germans Sitjar i C/ 
Pella Forgas) i a un tram del C/ Agustí Font, del C/ de la Solidaritat s’ha implantat l’aparcament regulat (zona 
blava). D’altra banda, també compta amb una oferta d’aparcaments públics, ubicats entre 100 i 400 m del 
centre de la ciutat, que són (veure Mapa 2): 

- C/ Doctor Robert. Adequat i senyalitzat com a aparcament de 100 places, que serveix com a reforç 
de l’aparcament del sector de l’Aigüeta. 

- Passeig Marimon Asprer, just al costat del riu Daró (aparcament de terra, antic camp de futbol), amb 
capacitat per a unes 250 places d’aparcament. 

- Carrer del Pedró (aparcament de terra al costa del riu Daró, amb capacitat per a unes 40 places 
d’aparcament. 

- A la plaça nova amb 17 places d’aparcament. 

- Plaça de Joan Carreras de Dagas, aparcament de nova construcció (d’uns 4.000 m2), senyalitzat i 
amb una capacitat per a 120 places. 

- Carrer del Teatre Vell, amb dos zones d’aparcament, una davant dels jutjats i l’altre al davant de 
l’arxiu, amb 40 i 54 places d’aparcament respectivament. 

- Aparcament al carrer Paral·lel (a la zona industrial de l’Aigüeta i al costat del riu Daró) amb una 
capacitat per a 80 vehicles privats i 26 camions.  

- Carrer Coll i Vehí – Carrer Solidaritat amb una capacitat per a unes 20 places. 

- Carrer Coll i Vehí, amb capacitat per a uns 22 vehicles. 

- Davant del camp de futbol, amb una capacitat de 55 places per a vehicle privat i 3 places 
d’aparcament per a camions. 

- Avinguda Josep Irla, amb una capacitat per a 100 places de cotxe. 

- Carrer del Rec del Molí (darrera el Registre de la Propietat) amb una capacitat per a 43 vehicles. 

- Carrer Sardenya  i carrer Aragó (a la urbanització el Bosquet) amb una capacitat per a 60 vehicles. 

Per tant, en total hi ha una oferta de més de 850 places en aparcaments públics i de prop de 30 places 
d’aparcament per a camions, als quals s’ha de sumar els aparcament en línia en la via pública. Tot els 
aparcaments asfaltats i senyalitzats disposen a més de les places per a minusvàlids. Altrament, val a dir que 
moltes activitats comercials (supermercats, ceràmiques, etc) disposen de places d’aparcament per als seus 
clients, que es troben obertes a l’ús públic. 

Així, el balanç entre oferta i demanda d’aparcament a la Bisbal d’Empordà es troba equilibrat, i tant sols 
hauria d’existir cert dèficit d’aparcament en moments puntuals: a l’estiu, durant les festes i fires més 
importants, i els divendres que es realitza el mercat setmanal i segons la Policia Local aquest fet atrau uns 
1.000 vehicles. Un dels problemes d’aparcament a la Bisbal d’Empordà era l’hàbit d’aparcar a la llera del riu 
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Daró, entre el pont vell i el pont nou (per on discórrer la C-66). Actualment l’accés al riu i l’aparcament hi està 
restringit. 

Figura 9. Zones d’aparcament a la Bisbal d’Empordà (aparcament al carrer Doctor Robert).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Google maps, 2013.  

Xarxa de camins 

Aquesta xarxa està constituïda per camins rurals o forestals, els principals sense pavimentar amb una 
amplada de 3 a 5 m. Tot i que majoritàriament la població es concentra al nucli de La Bisbal d’Empordà, 
(98%) un 1% viu en disseminats. Aquest fet, juntament amb que prop del 50% de la superfície del terme 
municipal estigui inclòs en el PEIN de les Gavarres i és forestal facilita l’existència de nombrosos camins 
rurals i forestals d’accés a disseminats o a explotacions agrícoles. Es tracta de camins en la seva majoria de 
titularitat privada, d’ús públic o veïnal. En el sòl no urbanitzable hi ha més de 400 Km de camins rurals i 
corriols. 

La carretera local de la Bisbal a Calonge travessa les Gavarres pel coll de la Ganga (dita popularment camí 
de la Ganga) i segueix en una bona part (vora el Daró i la riera del Vilar i la vall del Rifred) el traçat d’època 
romana que portava a les Gavarres. Era un ramal d’un altre camí que, procedent d’Empúries, anava a trobar 
la Via Augusta prop de Girona. La carretera local GI-664 (de la Bisbal a Cassà), travessa les Gavarres d’E a 
W per la collada de Santa Pellaia i tocant els pobles de Cruïlles i de Sant Sadurní de l’Heura.  
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Els principals camins de la Bisbal d’Empordà són la carretera de Castell d’Empordà, el camí paral·lel al Daró 
fins a Serra de Daró, el camí de la serra dels Perduts, el camí de la Capelleta, el camí de la Ganga, el camí 
del Puig d’en Vidal, el camí de la Guardiola, etc. 

Pel que fa al senderisme, s’hi localitza la ruta “la Bisbal d’Empordà - Puig d’Arques - la Bisbal d’Empordà” que 
aprofita el traçat del sender de llarg recorregut GR-92.1 (sender del mediterrani) i el sender de petit 
recorregut PR-C 103. 

2.1.2. Xarxa d’itineraris per a vianants i bicicletes 

Àrees de vianants o amb moderació del trànsit en sòl urbà  

Els desplaçaments a peu representen un sistema de transport majoritari a la Bisbal d’Empordà. Les 
dimensions del nucli urbà fan que les distàncies de desplaçament del ciutadà per acudir a la major part de 
serveis siguin força reduïdes (generalment inferiors als 500 metres), excepte en algunes zones molt 
localitzades del sector nord (urbanització el Bosquet) i sud del nucli (Barri de la Font i els habitatges propers 
al convent), així com en els habitatges del carrer de l’Aigüeta més allunyats del centre urbà. 

Intuïtivament, els principals recorreguts dels vianants per l’interior del nucli ressegueixen els carrers 
comercials (travessera de la C-66, C/ Cavallers i Av. Prat de la Riba), el nucli històric, les vies d’aproximació 
als principals serveis (col·legi Mas Clarà, pavelló polivalent, camp municipal d’esport, centre d’assistència 
primària, institut de secundària, col·legi Joan de Margarit i col·legi Cor de Maria). 

El nivell d’adequació i accessibilitat de les infraestructures per als vianants presenta les següents 
característiques: 

- La travessera de la carretera C-66 (Aigüeta – Voltes – Sis d’Octubre), és una via amb una important 
activitat comercial  i compta amb una amplada de voreres força important (de 1,5 a 4 m i a les Voltes 
encara és superior), a més de disposar de 5 semàfors i varis passos de vianants. Tanmateix, en 
alguns punts, aquesta via esdevé poc permeable al pas de vianants, per exemple a l’alçada del pont 
del Daró. No obstant, la construcció d’un pont per a vianants al costat del Pont Nou que uneixi les 
Voltes amb el Passeig Marimon Asprer en millora la mobilitat a peu. Així mateix, l’entrada en 
funcionament de l’eix de circumval·lació s’ha d’aprofitar per a la implantació de mesures de 
pacificació del trànsit i eixamplament de l’espai destinat als vianants. 

- Molts dels carrers del nucli antic disposen de voreres molt estretes. No obstant això, una part 
important d’aquesta zona disposa de vies de prioritat invertida i en el seu interior el trànsit motoritzat 
no és massa important. Tot i això, cal destacar alguns problemes relacionats amb el trànsit de 
vehicles (cotxes i motocicletes) ja que alguns dels comerciants abaixen els pilons. 

- Pel què fa a les zones de nova urbanització (sector La Pau, Guardiola), presenten una millor 
accessibilitat per als vianants, ja que incorporen voreres força amples (de 2 a 4 m), amb baixants a 
nivell de calçada als passos de vianants i senyalització horitzontal dels passos de vianants. 
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Transport en bicicleta en sòl urbà 

Tot i que evidentment la bicicleta no esdevé un sistema de transport majoritari a la Bisbal d’Empordà, si que 
s’ha detectat una certa utilització d’aquest mitjà en alguns vials de la ciutat. En els recomptes del trànsit 
motoritzat elaborats amb motiu de l’Agenda 21 (any 2002) es va observar persones circulant amb bicicleta 
pels carrers Av. Prat de la Riba, Av. de les Voltes, Av. Josep Irla, diversos carrers del nucli històric i de la 
carretera del Castell d’Empordà. 

Actualment dins del terme municipal no existeixen carrils d’ús específic per a les bicicletes, i aquestes 
comparteixen la calçada amb la resta de vehicles motoritzats. No obstant això, la comunicació amb bicicleta 
és factible entre la major part dels punts del nucli urbà, i tant sols el pendent accentuat la fa més difícil al 
sector residencial del nord – est del nucli urbà (marge dret de la carretera de Castell d’Empordà) i al sud del 
nucli urbà (entorn de l’església convent dels Pares Franciscans). 

En relació amb l’accessibilitat, les zones de nou creixement o eixampla (urbanització el Bosquet, 
urbanització el Puig de Sant Ramon, sector de la Guardiola, etc.) s’han construït segons criteris 
d’accessibilitat, però en canvi en diverses zones del casc antic i de la urbanització les voreres resulten massa 
estretes, compten amb arbrat o mobiliari públic que en dificulten el pas o resten pendent de finalitzar. Per 
altra banda cal destacar que pràcticament tot el cas antic de la Bisbal d’Empordà és d’ús exclusiu per a 
vianants (Passeig de Marion Asprer, zona comercial del casc antic, plaça Major, carrer del Raval, etc.) tot i 
que alguns vials del casc antic són massa estrets per permetre el trànsit rodat.  

La majoria dels equipaments de la Bisbal d’Empordà estan adequats amb mesures per a l’accessibilitat de 
persones amb mobilitat reduïda. 

Senderisme i vies ciclistes en sòl no urbanitzable 

Pel terme municipal de la Bisbal d’Empordà hi transcorren diversos camins, alguns dels quals formen part 
d’una xarxa d’itineraris senyalitzats. L’àrea de turisme del Consell Comarcal del Baix Empordà ha fet una 
tasca important en la senyalització de diversos itineraris aptes per fer a peu o en bicicleta. 

Pel que fa al senderisme, s’hi localitza la ruta “la Bisbal d’Empordà - Puig d’Arques - la Bisbal d’Empordà” 
que aprofita el traçat del sender de llarg recorregut GR-92.1 i el sender de petit recorregut PR-C 103. 
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Figura 10. Rutes de senderisme per la Bisbal d’Empordà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: Àrea de turisme, Consell Comarcal del Baix Empordà, 2013. 

Amb relació a la xarxa de cicloturisme, es diferencien dues rutes anomenades “L’arquitectura medieval de 
l’Empordà” i “Els contraforts de les Gavarres”. La figura següent il·lustra el seu recorregut.  

També s’hi localitzen 7 rutes BTT de diferent nivell de dificultat en funció de la tipologia dels camins: “Per 
ambdues ribes del Daró”, “De la Bisbal d’Empordà a Sant Miquel de Cruïlles”, “Pel peu de les Gavarres”, “De 
la Bisbal d’Empordà a Fitor”, “A Santa Llúcia d’Arboç i la serra dels Perduts”, “De la Bisbal d’Empordà al coll 
de la Ganga” i “Sant Cebrià dels Alls”. 
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Figura 11. Rutes cicloturístiques per la Bisbal d’Empordà (“Arquitectura medieval de l’Empordà”, i “Els contraforts de les 
Gavarres”, respectivament). 

Font: Àrea de turisme, Consell Comarcal del Baix Empordà, 2013. 

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà també està duent a terme una tasca per integrar el riu Daró a la ciutat i 
entre els ciutadans, com en són mostra els Itineraris i parcs urbans saludables. L’Ajuntament té en 
projecte la realització de 2 itineraris circulars que uneix el nucli de la Bisbal d’Empordà amb els de Sant Pol 
(S) i Castell d’Empordà (N) en el marc dels ajuts de Dipsalut - Diputació de Girona. La viabilitat d’aquest 
projecte té, com a valor afegit, la dotació d’infraestructura per a àrees de repòs i estada dels itineraris, i el 
potencial de descoberta del patrimoni natural i cultural del municipi, amb un component important en 
patrimoni fluvial. 

Finalment, no hi ha catalogat cap camí ramader, carrerada o via pecuària al terme municipal en 
referència a la Llei 3/1995, de 23 de març, de vies pecuàries, ni hi ha cap camí documentat. 
 
2.1.3. Xarxa d’itineraris per a transport col·lectiu 

Pel que fa al transport col·lectiu (transport públic) hi ha disponibles les línees d’autobús interurbà a més del 
servei particular de taxi. El transport col·lectiu urbà és inexistent atent a l’accessibilitat a peu a tot el nucli de 
la Bisbal. L’escassa trama urbana d’aquesta ciutat, el nombre d’habitatges i habitants d’aquests, i el caràcter 
disseminat del terme fan inviable econòmicament un servei de transport urbà que uneixi els nuclis de 
població o els principals veïnats del municipi. 

Xarxa ferroviària 

El municipi de la Bisbal d’Empordà no disposa de transport ferroviari.  

Pel que fa a la connexió amb la xarxa ferroviària convencional, la Bisbal d’Empordà dista 13 Km de Flaçà, 16 
Km de Bordils, i 17 Km de Sant Jodri Desvalls com a municipis més pròxims amb parada de tren. Aquestes 
estacions ofereixen bones combinacions i freqüències per accedir a Figueres, Girona i Barcelona. 
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La línia R11 dels serveis regionals de Rodalies de Catalunya connecta Barcelona amb la ciutat francesa de 
Cervera de la Marenda, passant per Girona, Figueres i Portbou. A la meitat del recorregut, a l’estació de 
Maçanet - Massanes enllaça amb l’R1 i l’R2 Nord de rodalia de Barcelona. La longitud de la línia és de 170 
km fins a Portbou i 172 km fins a Cervera de la Marenda. El nombre d’estacions són 28 amb una mitjana de 
circulacions en dia feiner de 110 viatges. 

L’R11 consta de dos tipus de servei, mitjana distància i regional, amb els recorreguts comercials que 
orientativament es mostren a continuació. 

Taula 8. Nombre de trens per sentit i dia. 

 Nombre de circulacions 

Barcelona - Sants /Portbou (per Girona) Mitjana dia feiner (dl-dv) Total setmanal 

Barcelona - Sants / Portbou 11 77 

Barcelona - Sants / Figueres 21 134 

Barcelona - Sants / Girona 23 148 

Portbou / Barcelona - Sants 11 80 

Figueres / Barcelona - Sants 21 137 

Girona / Barcelona - Sants 23 151 

Font: web de rodalies de Catalunya, 2013. 
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Font: web de rodalies de Catalunya, 2013. 

Figura 12. Horaris del servei de mitja distància i regional de la línia R11 Barcelona - Sants /Portbou (per Girona) en dies 
feiners (mobilitat obligada). 

Barcelona - Sants / Portbou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portbou / Barcelona - Sants 
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Pel que fa a la connexió amb el TGV (Tren de Gran Velocitat), la Bisbal d’Empordà només dista 33 Km (37 
min en vehicle privat) de la parada de Girona. Amb l’objectiu d’unir França i Espanya els dos operadors 
ferroviaris més important de cada país van crear RENFE – SNCF en cooperació, fent possible la inauguració 
de la ruta  Figueres Vilafant - Perpinyà a desembre de 2010.  

Actualment el TGV uneix Figueres (Vilafant) amb Perpinyà, Narbona, Beziers, Montpeller, Nimes, Valence i 
París. El trajecte Figueres - París es realitza en menys de 5 hores i mitja. 

No obstant, cal considerar que l’accés a les respectives estacions des del municipi de la Bisbal d’Empordà 
s’haurà d’efectuar quasi inevitablement mitjançant vehicle privat. 

Transport col·lectiu interurbà per carretera 

Actualment no hi ha cap estació d’autobusos al nucli de la Bisbal d’Empordà. En aquest sentit, el POUM de la 
Bisbal fa la reserva de sòl que es destinarà a aquest ús. La companyia de transport col·lectiu per carretera 
que opera a la Bisbal d’Empordà és SARFA SL, que manté 7 línies que uneixen la Bisbal amb les capitals de 
les comarques veïnes (Girona i Figueres) i amb els municipis veïns: 

- L1461 Girona - Llagostera - Palamós - la Bisbal - Girona (circuit) 

- L1556 Girona - la Bisbal - Palamós - Llagostera – Girona (circuit) 

- L1570 Palafrugell - la Bisbal d'Empordà - Figueres  

- L1141 La Bisbal d’Empordà - Girona (estació d’autobusos) 

- L1122 Palafrugell - Girona E 

- L1152 Palafrugell - Begur - Peratallada - La Bisbal d’Empordà 

- L0762 Torroella de Montgrí - Vulpellac - La Bisbal d'Empordà 

A la Bisbal d’Empordà actualment hi ha 4 parades d’autobús (totes sense marquesina) ubicades 
principalment al llarg de la C-66 al seu pas pel nucli: 

1. A l’Aigüeta 

2. A l’Avinguda Josep Tarradelles  

3. Al CAP  

4. A l’Avinguda de les Voltes 
 

La parada de les Voltes (C-66) sovint provoca problemes d’embusos i col·lapses al nucli de la ciutat, 
ja que els autobusos no disposen de prou espai (ni en el trajecte d’anada ni en el de tornada) per a fer la 
parada fora de la via, per la qual cosa han de parar a la mateixa carretera provocant problemes de trànsit i 
adelantaments perillosos. 
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Taula 9. Línies d’autobús que realitzen parada a la Bisbal d’Empordà en dies laborals (mobilitat obligada). 

Línia Característiques 

L1461  

Girona - Llagostera - 
Palamós - la Bisbal – 
Girona (circuit)  

Parades: Girona, La Creueta (Quart), Quart, Llambilles, Cassà de la Selva, Caldes de Malavella, Santa 
Cristina d’Aro, Llagostera, Cassà de la Selva, Lloret de Mar, S’Agaró, Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, 
Calonge, Palamós, Palafrugell, Llofriu, Torrent, Forallac, la Bisbal, Corçà, la Pera, Flaçà, Juià, Celrà, 
Girona. 

Nombre d’expedicions al dia des de la Bisbal d’Empordà: 6 expedicions al matí (06:50, 07:35, 07:50, 
09:35, 09:50, 10:50), i 8 expedicions a la tarda (12:20, 13:50, 14:50, 15:35, 15:50, 16:35, 16:50, 17:50 i 
18:50) 

L1556  

Girona - la Bisbal - 
Palamós - Llagostera – 
Girona (circuit) 

Parades: Girona, Celrà, Juià, Sant Joan de Mollet, Flaçà, la Pera, Corçà, la Bisbal d’Empordà, Forallac, 
Torrent, Llofriu, Palafrugell, Palamós, Calonge, Castell-Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, S’Agaró, 
Llagostera, Caldes de Malavella, Lloret de Mar, Tossa de Mar, Cassà de la Selva, Llambilles, Quart, La 
Creueta, Girona. 

Nombre d’expedicions al dia des de la Bisbal d’Empordà: 6 expedicions al matí (07:05, 07:45, 09:05, 
09:55, 10:05, 11:05) i 7 a la tarda (13:05, 14:05, 15:05, 15:40, 16:05, 17:10, 18:05) 

L1570  

Palafrugell - la Bisbal 
d'Empordà - Figueres
  

Parades: Palafrugell, Llofriu, Torrent, Vulpellac, Forallac, la Bisbal d’Empordà, Corçà, Parlavà, Ultramort, 
Verges, la Tallada d’Empordà, Albons, Viladamat, Torroella de Fluvià, Vilacolum, Figueres. 

Nombre d’expedicions al dia des de la Bisbal d’Empordà: 4 expedicions en direcció Figueres (09:15, 
11:15, 15:30, 19:00) i 4 expedicions en direcció Palafrugell (11:00, 13:00, 17:15, 20:45) 

L1141 

La Bisbal d’Empordà - 
Girona (estació 
d’autobusos) 

Parades: La Bisbal d’Empordà, Corçà, Cruïlla de la Pera, Flaçà, Sant Joan de Mollet, Bordils, Juià, 
Celrà, Girona. 

Nombre d’expedicions al dia des de la Bisbal d’Empordà: 18 expedicions en direcció Girona (06:50, 
07:00, 07:30, 07:50, 08:20, 08:50, 09:00, 09:50,10:50, 12:20, 13:50, 14:50, 15:00, 15:50, 16:50, 17:50, 
19:00, 20:15) 

L1122 

Palafrugell – Girona E 

Parades: Palafrugell, Begur, Palau-sator, La Bisbal d’Empordà, Corçà, Flaçà, Juià, Celrà, Girona. 

Nombre d’expedicions al dia des de la Bisbal d’Empordà: 2 expedicions/dia en direcció Girona (07:30, 
10:00) i 2 expedicions/dia en direcció Palafrugell (12:35, 18:00) 

L1152 

Palafrugell - Begur - 
Peratallada - La Bisbal 
d’Empordà 

Parades: Palafrugell, Esclanyà, Begur, Regencós, Mas Patoxas, Pals, Cruïlla Fontclara, Cruïlla Sant 
Julià de Boada, Cruïlla Palau Sator, Peratallada, Canapost, Vulpellac. 

Nombre d’expedicions al dia des de la Bisbal d’Empordà: 20 expedicions/dia en direcció Palafrugell 
(06:30, 06:45, 07:15, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:15, 09:30, 10:30, 12:00, 13:30, 14:30, 15:15, 15:30, 
16:15, 16:30, 17:30, 18:30, 19:55) 

L0762  

Torroella de Montgrí - 
Vulpellac - La Bisbal 
d'Empordà 

Parades: Torroella de Montgrí, Serra de Daró, Ullastret, Canapost, Forallac, Vulpellac, la Bisbal 
d’Empordà (totes les parades). 

Nombre d’expedicions al dia des de la Bisbal d’Empordà: 2 expedicions/dia en direcció Torroella de 
Montgrí (10:49, 18:34) i 2 expedicions de tornada (07:00, 14:45). La freqüència s’incrementa a l’estiu 
amb dues parades més en cada direcció. 

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat, Secretaria de Territori i Mobilitat i SARFA, 2013. 

La comunicació mitjançant transport col·lectiu entre les capitals del Baix Empordà i del Gironès (la Bisbal 
d’Empordà i Girona) és molt bona, amb un trajecte pràcticament directe i amb 18 expedicions per dia laboral. 
No obstant, la connexió amb Figueres (capital de l’Alt Empordà) és dolenta, només amb 4 expedicions al dia, 
atenent en part a la poca demana per part dels usuaris. 

Finalment, la línia de transport col·lectiu subcomarcal (que comunica la Bisbal d’Empordà amb els municipis 
veïns) també té una bona freqüència, amb 20 expedicions per dia laboral. 
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Figura 13. Ubicació de les parades de transport col·lectiu a la Bisbal d’Empordà al llarg de la C-66 i parada a l’Avinguda 
de les voltes. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya i SARFA, 2013. 

En conclusió, es pot dir que la connexió amb transport públic a la capital de comarca del Gironès (connexió 
amb la xarxa ferroviària i el TAV) és bona, però no la connexió amb la de l’Alt Empordà (Figueres), 
conseqüència de la poca demanda d’aquest servei per part dels usuaris. Així mateix, i tot i que la connexió 
mitjançant transport col·lectiu amb la xarxa ferroviària més pròxima (a Flaçà) té un nombre important 
d’expedicions per dia laboral i hi arriben fins a 3 línies (L1461 (circuit), L1556 (circuit), L1141 i L1122), els 
horaris entre el servei de bus i el tren no són compatibles. 

Parada Avinguda 
Josep Tarradelles 

Parada de 
l’Aigüeta 

Parada del CAP 

Parada de l’Avinguda 
de les Voltes 
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Transport escolar 

La població en edat escolar de la Bisbal d’Empordà (de 3 a 16 anys) és de més de 1.900 alumnes (IDESCAT, 
any 2012). A la Bisbal d’Empordà hi ha 5 centres d’educació pública, la Llar d’Infants El Tren Petit, el CEIP 
Joan de Margarit, el CEIP Mas Clarà, el CEIP Empordanet i l’IES de la Bisbal d’Empordà. 

Els alumnes residents a la Bisbal d’Empordà tenen com a centres d’assignació els del mateix municipi. En 
l’etapa d’educació primària pràcticament no es genera mobilitat interurbana. Tanmateix en l’etapa d’educació 
secundària obligatòria l’IES comarcal de la Bisbal d’Empordà és el centre d’assignació dels alumnes dels 
municipis pròxims (llistats a continuació). Per a la mobilitat obligada per motius d’estudi el Consell Comarcal 
del Baix Empordà (a través de l’empresa SARFA) posa a disposició dels alumnes un servei de transport 
gratuït amb el següent horari adequat als escolars: 

- Ruta 1: Púbol, la Pera, Cassà de Pelràs, Corçà, la Bisbal d’Empordà. 

- Ruta 2: Monells, Sant Sadurní de l’Heura, Cruïlles, la Bisbal d’Empordà. 

- Ruta 3: Fontclara, Sant Julià de Boada, Palau Sator, Peratallada, Canapost, Ullastret, Vulpellac, 
Sant Climent de Peralta, Fonteta i la Bisbal d’Empordà. 

Figura 14. Horaris del servei de transport escolar gratuït en l’etapa d’educació secundària obligatòria (ESO) per accedir 
a l’Institut de la Bisbal d’Empordà. 
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Font: Consell Comarcal del Baix Empordà, 2013. 
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2.1.4. Transport aeri 

Al municipi de la Bisbal d’Empordà no hi ha cap aeròdrom ni aeroport. L’aeroport de transport de passatgers 
més pròxim és l’aeroport Girona - Costa Brava ubicat a Vilobí d’Onyar (a 48 Km, 43 min). Va ser inaugurat el 
1967 però no va ser fins a partir del 2000 amb l’establiment de companyies de “low-cost” que va tenir un 
augment important en el nombre de passatgers i d’operacions. L’any 2008 es va assolir el sostre en nombre 
de passatgers arribant als 5’5 milions. Durant el 2009 i 2010 aquesta tendència va rebre un lleuger descens 
motivat en bona part per la conjuntura econòmica actual arribant a la xifra el 2010 de 4,8 milions. Actualment 
hi fan les seves operacions un total de 13 companyies amb una cinquantena de destinacions.  

Tot i la proximitat, no hi ha transport públic que faciliti l’accés directe sense transbords entre la Bisbal 
d’Empordà i l’aeroport, el qual s’ha de realitza principalment amb vehicle privat. No obstant existeix la 
possibilitat d’enllaçar el bus de l’aeroport (L0328 Girona-Fornells de la Selva-Aeroport costa Brava) de la 
companyia Barcelona Bus SL a Girona amb les línies L1556 o L1122, cosa que suposa un trajecte amb 
transbords i de més de 2h de durada. 
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Per 1000 habitants 

Any Turismes Motocicletes Camions i furgonetes Total 

2012 481,51 81,84 151,61 734,15 

2011 491,52 83,95 155,34 750,46 

2010 494,08 82,14 157,74 754,35 

2009 489,74 80,4 156,48 747,81 

2008 502,21 80,61 161,11 766,05 

2007 525,8 79,33 165,85 794,02 

2006 520,79 72,78 163,48 778,53 

2005 521,75 64,81 157,02 764,03 

2004 517,95 59,31 154,42 750,93 

2003 502,14 58,14 149,81 728,82 

2002 513,63 58,88 152,03 743,36 

2001 507,8 58,44 153,35 737,26 

2000 490,83 57,93 145,44 710,34 

1999 483,66 57,85 139,51 697,05 

1998 461,58 58,34 133,59 667,69 

1997 446,73 59,2 128,64 647,56 

1996 430,25 60,32 123,64 626,2 

1995 425,38 62,33 121,14 620,14 

1994 415,31 64,95 116,66 607,67 

1993 411,36 68,33 114,22 604,44 

1992 409,76 67,7 110,87 598,67 

1991 399,2 63,64 107,35 579,33 

2.2. MOTORITZACIÓ, POLS D’ATRACCIÓ, TRÀNSIT I ACCIDENTALITAT 

Índex de motorització 

L’índex de motorització és un indicador de la dependència del vehicle privat en els sectors menys 
metropolitans. En els últims 21 anys hi ha hagut una tendència creixent de l’índex de motorització del 
municipi (nombre de vehicles censats per cada 1.000 habitants), tot i que a partir de l’any 2007 es detecta 
una baixa important de l’índex, conseqüència en part de la situació econòmica. En aquest període s’ha 
passat d’un índex de 579 vehicles cada 1.000 habitants (0’57 vehicles/habitant) a l’any 1991 a un índex de 
734 vehicles cada 1.000 habitants (0’73 vehicles/habitant) a l’any 2012. 

A l’any 2012 hi havia 0’48 turismes/habitant, 0’08 motocicletes/habitant i 0’15 camions i furgonetes/habitant. 

Figura 15. Evolució de l’índex de motorització (vehicles censats per cada 1000 habitants) de la Bisbal d’Empordà. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: IDESCAT, Institut d’Estadística de Catalunya, 2013. 

El valor de 0’73 vehicles per habitant és una xifra baixa comparada amb l’índex de motorització de la 
comarca (0’84 vehicles/habitant) però per sobre de Catalunya (0’66). Per tant, a la Bisbal d’Empordà, pel fet 
de ser ciutat, la necessitat de l’ús del vehicle privat és molt menor que al total de la comarca. Aquesta situació 
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en part està motivada per les característiques del municipi, que si bé té nuclis rurals i població disseminada, 
aquesta és inferior a l’1%, mentre que el 99% de la població es concentra a la ciutat de la Bisbal, facilitant la 
mobilitat tova (a peu o en bicicleta). 

El parc de vehicles de la Bisbal d’Empordà en general ha viscut un creixement sostingut, tal com demostra 
l’índex de motorització. Segons dades de l’IDESCAT l’any 2012 al municipi de la Bisbal d’Empordà hi havia 
un total de 7.840 vehicles, dels quals 5.142 eren turismes (65’59%), 874 motocicletes (11’14%), 1.619 
camions i furgonetes (20’65%), 21 tractors industrials (0’27%), i 184 autobusos i altres (2’35%).  

Figura 16. Distribució del parc de vehicles per tipus (any 2012). 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT, 2013. 

Per tant el vehicle privat és la tipologia predominant, representant el 66% del parc mòbil del municipi de la 
Bisbal d’Empordà. La distribució del parc de vehicles de la Bisbal d’Empordà és força similar a la del conjunt 
de la comarca. 

Intensitat mitjana diària (IMD) 

En la taula següent es mostren les intensitats mitjanes diàries (vehicles/dia) de les diverses carreteres 
que transcorren pel terme municipal de la Bisbal d’Empordà, segons les dades recollides per la Direcció 
General de Carreteres. 

Taula 10. Índex de Mobilitat Diària (IMD) carreteres de La Bisbal d’Empordà i pròximes. 

Carretera Població Tram 
IMD 

(vehicles/dia) 
% de vehicles 

pesants 
Velocitat 

Any de 
mesura 

C-66 Palafrugell C-31 (Palafrugell) – C-252 (Corçà) 15.496 4,61% 72,69 2011 

GI-660 
La Bisbal 

d’Empordà 
C-66 (la Bisbal d’Empordà) – GI-

661 (Calonge) 
3.858 7,98% - 2009 

GI-664 
Cassà de la 

Selva 
C-250 (Cassà de la Selva) – C-66 

(la Bisbal d’Empordà) 
500 2,82 59,62 2011 

Font:  Pla d’aforament 2011, IMD Xarxa de la Generalitat, Departament de Territori i Sostenibilitat, 2013. 
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La principal carretera pública que creua el nucli de la Bisbal d’Empordà, la C-66 presenta una intensitat 
mitjana de trànsit (IMD) considerable de 15.496 vehicles/dia amb un 4,61% de vehicles pesants. Aquesta 
dada significa que entorn uns 714 vehicles pesants creuen cada dia el nucli.  

Si a aquest aforament o IMD s’hi afegeix el trànsit que circula per les carreteres comarcals GI-660 (de la 
Bisbal d’Empordà a Calonge) i GI-664 (de la Bisbal d’Empordà a Cassà de la Selva) s’obté que cada dia 
19.854 vehicles creuen el terme municipal, 1.036 dels quals són vehicles pesants (el 5,2 %). 

No obstant, l’obertura de la circumval·lació del sector de ponent del nucli urbà ha permès reduir la 
densitat de trànsit a la ciutat, canalitzant per fora el nucli una part important del trànsit de pas de la carretera 
C-66 (turismes i trànsit pesant). L’eix connecta amb la C-66 a l’alçada del polígon de l’Aigüeta, i es creua amb 
la carretera de Cruïlles, travessa el riu Daró, segueix el traçat del carrer d’en Vinyoles, Av. Josep Irla i torna a 
connectar amb la C-66 a l’alçada del Terracota.  

Cal dir, però, que no existeix cap senyalització que obligui als vehicles pesants a circular per la 
circumval·lació i que atès que hi ha més semàfors i esquenes d’ase en la via alternativa, molts vehicles 
pesants creuen igualment pel nucli de la Bisbal. És per aquest motiu que actualment està en tràmit el projecte 
de la variant de la C-66. Atès que el procediment d’avaluació d’impacte ambiental d’aquest projecte no ha 
finalitzat, i per tant, no disposa d’aprovació definitiva per la Direcció General de Carreteres, el POUM de la 
Bisbal fa la reserva de sòl de l’alternativa sud (segons la reserva territorial que se’n fa al Pla Territorial 
Parcial de les Comarques Gironines aprovat definitivament l’any 2010). En aquest sentit, i ja que no es 
disposa del traçat definitiu, el present EAMG només recull el traçat de la variant sud de la Bisbal 
d’Empordà i Corçà. 

Finalment, cal tenir en compte que atesa la proximitat a Palafrugell, Begur, l’Estartit, el municipi es pot 
considerar de segona línia de mar, i per tant, en temporada alta la intensitat de trànsit al municipi pot ser molt 
superior. 

Accidentalitat 

L’accidentalitat no esdevé massa problemàtica en els vials del municipi. Segons dades de l’Anuari estadístic 
d’accidents de trànsit a Catalunya (any 2011) del Servei Català de Trànsit, l’índex de perillositat comarcal tant 
en via urbana com interurbana és baix. L’índex de perillositat relaciona el nombre d’accidents amb morts i 
ferits greus en carretera amb el total de quilòmetres conduïts en carretera per tots els tipus de vehicles. 

A l’any 2011, a la C-66, en el tram comprès entre Vulpellac i la Bisbal d’Empordà hi van haver un total de 6 
víctimes. D’acord amb les dades disponibles de l’Agenda 21 de la Bisbal d’Empordà, durant l’any 2001, al 
nucli urbà de la Bisbal d’Empordà varen produir-se 171 accidents, fet que representa un increment del 25 % 
respecte a l’any anterior. Aquests accidents varen provocar un total de 57 ferits, dels quals 45 foren lleus, 9 
greus, 2 molt greus i 1 va morir. 

Les principals possibles causes dels accidents varen ser respectivament: no respectar el senyal d’STOP (21 
%), distraccions (19 %), no respectar la distància de seguretat (17 %), i en la maniobra d’estacionament (14 
%).  El 60 % dels accidents varen ocorre a les travesseres de les carreteres C-66 (C/ de l’Aigüeta, Av. de 
les Voltes i C/ Sis d’Octubre) i GI-660 (Av. President Companys, C/ Germans de Ferrer i Av. Prat de la Riba).  
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Segons dades del Servei Català de Trànsit, s’han comptabilitzat en el període 2006-2012, un total de 31 
accidents (16 en via urbana i 15 en via interurbana). L’any 2010 hi va haver un accident mortal amb 2 
víctimes a la C-660, PK 4. La carretera C-66 és la que concentra més accidentalitat, conseqüència també 
de tenir més intensitat de trànsit, seguida de la GI-660 i la GI-664. 

Taula 11. Accidents en vies interurbanes i en vies urbanes al terme municipal de la Bisbal d’Empordà (període 2006-
2012). 

Any Data Zona Via Quilòmetre 
Nombre 

d'accidents 
Nombre 
d'unitats 

Nombre de 
persones 

implicades 

Nombre 
de 

víctimes 

Nombre 
de morts 

Nombre 
de ferits 
greus 

Nombre 
de ferits 

lleus 

2006 17/03/2006 Interurbana C-66 11 1 4 4 1 0 0 1 

2006 27/05/2006 Interurbana C-66 9 1 3 4 2 0 0 2 

2006 20/05/2006 Interurbana GI-660 8 1 1 2 2 0 0 2 

2006 19/08/2006 Interurbana GI-660 8 1 1 3 3 0 2 1 

2007 13/06/2007 Interurbana C-66 11 1 1 3 1 0 0 1 

2007 12/03/2007 Interurbana GI-660 1 1 1 1 1 0 0 1 

2008 27/03/2008 Interurbana C-66 11 1 2 3 1 0 0 1 

2008 13/09/2008 Interurbana C-66 12 1 2 4 4 0 0 4 

2008 18/09/2008 Interurbana C-66 8 1 1 1 1 0 0 1 

2010 17/04/2010 Interurbana GI-660 4 1 1 2 2 2 0 0 

2010 23/05/2010 Interurbana GI-660 2 1 1 3 3 0 2 1 

2011 03/04/2011 Interurbana GI-660 8 1 1 1 1 0 0 1 

2012 16/04/2012 Interurbana C-66 12 1 1 2 1 0 0 1 

2012 24/05/2012 Interurbana C-66 11 1 1 1 1 0 0 1 

2012 03/07/2012 Interurbana GI-664 23 1 2 2 2 0 0 2 

2010 28/03/2010 Urbana - - 1 2 2 2 0 0 2 

2010 01/10/2010 Urbana - - 1 3 4 3 0 0 3 

2012 01/02/2012 Urbana - - 1 2 2 1 0 0 1 

2012 27/02/2012 Urbana - - 1 2 2 1 0 0 1 

2012 20/03/2012 Urbana - - 1 2 2 1 0 0 1 

2012 11/04/2012 Urbana - - 1 2 2 1 0 0 1 

2012 01/05/2012 Urbana - - 1 2 2 1 0 0 1 

2012 14/05/2012 Urbana - - 1 2 2 1 0 0 1 

2012 03/06/2012 Urbana - - 1 1 1 1 0 0 1 

2012 25/06/2012 Urbana - - 1 1 1 1 0 0 1 

2012 14/07/2012 Urbana - - 1 1 1 1 0 0 1 

2012 17/08/2012 Urbana - - 1 2 2 1 0 0 1 

2012 10/09/2012 Urbana - - 1 2 2 2 0 0 2 

2012 04/10/2012 Urbana - - 1 2 2 1 0 0 1 

2012 31/10/2012 Urbana - - 1 3 3 1 0 0 1 

2012 13/11/2012 Urbana - - 1 2 2 2 0 0 2 

Font:  Servei Català de Trànsit, 2013. 
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Principals pols d’atracció i generació de desplaçaments  

A nivell municipal, la Bisbal d’Empordà ocupa una posició central dins la comarca, que es caracteritza per la 
proximitat amb els municipis turístics costaners (Palafrugell, Palamós, Platja d’Aro, Pals, etc.), una correcta 
accessibilitat respecte a les principals vies de comunicació nord – sud (AP-7 i N-II) per mitjà de la. C-66 i 
perquè actua com a punt centralitzador de les comunicacions entre els municipis petits de la zona central del 
Baix Empordà (Rupià, Corçà, St. Sadurní de l’Heura, Torrent, Palau-sator, etc). 

El nucli de la Bisbal d’Empordà és un nucli connurbat amb polaritat comarcal, a banda de la costa del Baix 
Empordà, la Bisbal és el principal focus d’atracció comarcal ja que s’hi concentren equipaments, serveis i 
comerços.  

Com a segon pol d’atracció del terme municipal cal considerar el nucli de Castell d’Empordà (amb uns 44 
residents), només a 2,5 Km de la ciutat, on s’hi troben serveis com un hotel i un club de tenis, que també 
generen certa mobilitat, sobretot no obligada o de lleure. Existeixen diversos camins que accedeixen al nucli 
pintoresc de Castell d’Empordà. En aquest sentit, hi ha una ruta ciclista de Dipsalut, paral·lela al riu Daró, que 
uneix la zona esportiva de la Bisbal amb Castell d’Empordà. 

Finalment el nucli de Sant Pol (amb només uns 25 residents) es troba a 4,4 Km de la ciutat de la Bisbal 
d’Empordà a través de la carretera comarcal GI-660. Es tracta d’un nucli residencial en sòl no urbanitzable 
ubicat en els contraforts del Massís de les Gavarres. 

Aquestes activitats generen un trànsit de turismes a considerar en sòl no urbanitzable, del qual no s’ha pogut 
disposar de les dades.  
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2.3. MOBILITAT OBLIGADA A LA BISBAL D’EMPORDÀ 

La mobilitat obligada s’entén com aquells desplaçaments que es realitzen per motius laborals o d’estudi, 
mentre que la mobilitat no obligada és aquell que es realitza per motius de l’oci. És a dir, és aquell que es 
produeix des del domicili per motius de feina i/o estudi, considerant solament el primer viatge que es realitza 
al dia. S’estima que la mobilitat obligada s’aproxima al 90% del trànsit a les hores punta del matí.  

Les estadístiques utilitzades en aquest apartat corresponen a l’Enquesta de Mobilitat Obligada de l’any 
2001 (EMO 2001), que es va realitzar juntament amb el cens de població de l’any 2001. És la darrera 
enquesta de mobilitat obligada realitzada, i la darrera base de dades amb una significància estadística 
suficient per poder ser aplicada a un municipi amb un volum de població baix (menor de 1.500 habitants). 
L’Enquesta de Mobilitat Obligada (EMO) recull les dades referents al primer viatge que realitzen al matí els 
residents que treballen o estudien fora de casa, i només per aquests motius específics. Són, per tant, xifres 
diàries corresponents únicament als dies feiners i referides aproximadament a la meitat de la mobilitat 
obligada de tot el dia, ja que comptabilitzen només el primer desplaçament del matí, però no la tornada. Tot i 
que aquests desplaçaments només representen una part de la mobilitat generada constitueixen una bona 
base analítica, ja que la informació obtinguda a través d’una enquesta censal té una amplitud difícilment 
comparable a la d’altres tipus d’enquesta. L’EMO permet determinar els fluxos de desplaçaments més 
remarcables en la mobilitat intermunicipal i les correspondències més fortes que s’estableixen entre els 
diferents punts del territori. 

La següent taula mostra els desplaçaments obligats, o sigui els desplaçaments entre el municipi de la Bisbal 
d’Empordà i altres municipis, incloent aquells desplaçaments a l’interior del propi municipi, segons siguin per 
motius de treball o bé per motius d’estudis (entre els joves de més de 16 anys). Els resultats d’aquesta 
enquesta assenyalen que el municipi de la Bisbal d’Empordà va generar, l’any 2001, un total de 5.427  
viatges/dia (desplaçaments interns, a altres municipis i des d’altres municipis) que per una població censada 
de 8.318 habitants l’any 2001, suposa un total de 0’65 desplaçaments obligats/dia.habitant. 

Taula 12. Enquesta de Mobilitat Obligada (EMO) al municipi de la Bisbal d’Empordà (any 2001). 

 Mobilitat Obligada (2001) en viatges/dia 

Desplaçaments 
Per motius de feina Per motius d’estudi 

Total 
Homes Dones Total Homes Dones Total 

Desplaçaments interns 1.300 915 2.215 49 80 129 2.344 

Desplaçaments a altres municipis 962 486 1.448 121 129 250 1.698 

Desplaçaments des d’altres municipis 790 484 1.274 45 66 111 1.385 

Total generats 1 2.262 1.401 3.663 170 209 379 4.042 

Total atrets 2 2.090 1.399 3.489 94 146 240 3.729 

Diferència entrades i sortides 3 -172 -2 -174 -76 -63 -139 -313 

1 Suma dels desplaçaments dins del propi municipi, més les sortides cap a altres municipis. 
2 Suma dels desplaçaments dins del propi municipi, més les entrades procedents d'altres municipis. 
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3 Diferència entre els desplaçaments procedents d'altres municipis, menys els desplaçaments del propi municipi cap a altres 
municipis. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT, 2013. 

Del total dels primers desplaçaments del dia que es realitzen per anar a treballar o estudiar (que és el que es 
coneix com a mobilitat obligada) que tenen el seu origen o destinació a la Bisbal d’Empordà (196 
desplaçaments), cal destacar que: 

 El municipi de la Bisbal d’Empordà, va tenir l’any 2001 un total de 5.427 desplaçaments (entre 
viatges interns, a altres municipis i des d’altres municipis) i en va atraure un total de 3.729 viatges. El 
74% dels desplaçaments van ser generats i el 68% van ser atrets al municipi. 

 Un 43% (2.344 viatges) són desplaçaments interns, és a dir, tenen com origen i destinació el 
mateix municipi de la Bisbal d’Empordà. 

 Un 31% de tots els desplaçaments per mobilitat obligada són desplaçaments externs (1.698 
viatges). 

 Del total de desplaçaments generats (5.427 viatges/dia any 2001) un 91% (4.937) eren per motius 
de treball i un 9% (490) per motius d’estudis. 

 Del total de desplaçaments generats l’any 2001 pel municipi de la Bisbal d’Empordà, el 60% 
(2.432) eren homes i el 40% (1.610) eren dones. 

 Del total de desplaçaments atrets l’any 2001 (68%) pel municipi de la Bisbal d’Empordà, el 58% 
(2.184) eren homes i el 42% eren dones (1.545). 

2.3.1. Índex d’autocontenció 

L’índex d’autocontenció és la relació entre els desplaçaments laborals (o d’estudis) dins del municipi i els 
desplaçaments totals (dins i fora del municipi).  

En el cas de la Bisbal d’Empordà l’índex d’autocontenció laboral és del 45%, el que equival a dir que 4 de 
cada 10 residents al municipi tenen el seu lloc de treball al mateix municipi. Pel que fa als estudis l’índex 
d’autocontenció és del 26% atenent a l’existència dels CEIPS i de l’IES comarcal. 

En total l’índex d’autocontenció per a mobilitat obligada (per motius de feina i per motius d’estudis) és 
del 43,19%. L’índex d’autocontenció a la comarca del Baix Empordà és del 72,9%. Aquest coeficient 
d’autocontenció baix està relacionat amb la mobilitat basada en el vehicle privat i amb la proximitat a la costa 
i a altres capitals de comarca més grans com Figueres o Girona. 

2.3.2. Distribució modal de la mobilitat generada 

La morfologia del municipi i el creixent índex de motorització han facilitat la consolidació del transport privat 
com el principal mitjà de transport intern. El mateix passa amb els desplaçaments externs en què es manté la 
predominança del transport privat com a principal mitjà de transport. El transport col·lectiu continua essent 
una opció de mobilitat més aviat simbòlica en el conjunt de desplaçaments.  
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Els desplaçaments a altres municipis per motius d’estudis o treball, el disseminat del municipi i la dispersió de 
la població generen una elevada dependència del vehicle privat. De fet, segons dades de l’IDESCAT (2001), 
el 71% dels desplaçaments generats al municipi es realitzen en vehicle privat, en front del 3% en el 
transport públic i el 26% que es realitzen a peu.  

Taula 13. Tipologia de transport (distribució modal) de la mobilitat obligada per motius de feina i d’estudi (any 2001). No 
s’han considerat ni els que no es desplacen, ni els que fan servir dues modalitats de transport ni els que no es aplicable. 

 Mobilitat Obligada (2001) en viatges/dia 

Desplaçaments 

Per motius de feina Per motius d’estudi 

Total Vehicle 
privat 

Transport 
col·lectiu 

A peu  
Vehicle 
privat 

Transport 
col·lectiu 

A peu  

Desplaçaments interns 1.189 5 810 34 2 76 2.116 

Desplaçaments a altres municipis 1.155 23 16 80 60 3 1.337 

Desplaçaments des d’altres municipis 1.189 14 13 68 30 1 1.315 

Total generats 1 2.344 28 826 114 62 79 3.453 

Total atrets 2 2.378 19 823 102 32 5 3.359 

Diferència entrades i sortides 3 34 -9 -3 -12 -30 -2 -22 

1 Suma dels desplaçaments dins del propi municipi, més les sortides cap a altres municipis. 
2 Suma dels desplaçaments dins del propi municipi, més les entrades procedents d'altres municipis. 
3 Diferència entre els desplaçaments procedents d'altres municipis, menys els desplaçaments del propi municipi cap a altres 
municipis. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT, 2013. 

Els resultats de repartiment modal dels desplaçaments per mobilitat obligada indiquen: 

 Del total de desplaçaments generats pel municipi de la Bisbal d’Empordà (tant per treball com per 
estudis) un 71% es realitzen en vehicle privat, un 26% a peu o en bicicleta, i un 3% en transport 
públic. 

 Del total de desplaçaments generats per motius de treball al municipi de la Bisbal d’Empordà, el 
73% són en vehicle privat, un 26% a peu o en bicicleta i menys d’un 1% en transport públic. 

 Del total de desplaçaments generats per motius d’estudis al municipi de la Bisbal d’Empordà, el 
45% es realitzen en vehicle privat, el 31% a peu i el 24% en transport públic. 

 Els desplaçaments interns al municipi es realitzen en vehicle privat (en un 58% dels casos), i a peu 
(en un 42%). No hi ha transport públic urbà en el municipi de la Bisbal d’Empordà. Segons les dades 
IDESCAT sembla ser que 7 persones utilitzen el transport interurbà per a desplaçaments interns. 
Aquesta última dada és poc probable. 

 Els desplaçaments externs es realitzen bàsicament en vehicle privat (un 92%), en transport públic 
en un 6%, i a peu en un 2%. L’ús del transport públic en desplaçaments externs és baix, tot i que 
l’oferta de transport col·lectiu al municipi permet realitzar desplaçaments sense transbord a les dues 
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Desplaçaments atrets 

 

Desplaçaments externs 

Vehicle privat Transport públic A peu

capitals de comarca més pròximes (Girona i Figueres). 

 Els desplaçaments atrets al municipi (fonamentalment per motius de feina) es realitzen en un 
74% en vehicle privat. 

 Destaca el fet que el 42% dels desplaçaments interns per motius de feina o estudis es 
realitzen a peu o en bicicleta. 

Figura 17. Distribució modal dels desplaçaments per motius de feina o estudis a La Bisbal d’Empordà (EMO any 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EMO 2001, 2013. 
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2.3.3. Distribució espacial de al mobilitat generada  

En aquest apartat s’analitza els llocs d’origen i de destí dels desplaçaments a i des de la Bisbal d’Empordà en 
funció de la mobilitat obligada per motius de treball o d’estudis. Les dades s’han obtingut de l’IDESCAT a 
partir de l’EMO de l’any 2001. 

Taula 14. Origen i destí dels desplaçaments a i des de la Bisbal d’Empordà (EMO, any 2001). 

Desplaçaments 
Per motius de feina Per motius d’estudi 

Total 
Origen Destí Total Origen Destí Total 

Desplaçaments 
a altres 
municipis 

La Bisbal d’Empordà 

Girona (12,38%), 
Forallac (17,23%), Resta 
de Catalunya (13,59%), 

Palafrugell (8,92%), 
Corçà (7,10%), Torroella 

de Montgrí (5,71%), 
Palamós (4,94%), 

Cruïlles, Monells i Sant 
Sadurní de l’Heura 

(4,68%), Celrà (4,68%), 
la Pera (3,72%), Pals 
(3,46%), i per sota el 

3%: Flaçà, Begur, 
Ullastret, Verges, 

Figueres, Mont-ras, 
Palau-sator, Sant Feliu 
de Guíxols, Barcelona, i 

Bordils. 

1.155 La Bisbal d’Empordà 

Girona (75%), 
Palafrugell 

(11,25%), Resta 
de Catalunya 

(3,75%), i per sota 
el 2%: Cruïlles, 
Monells i Sant 

Sadurní de 
l’Heura, Sant Feliu 

de Guíxols, 
Barcelona, Olot, 
Santa Coloma de 

Farners, Banyoles, 
Terrassa, Lleida) 

80 1.235 

Desplaçaments 
des d’altres 
municipis 

Cruïlles, Monells i Sant 
Sadurní de l’Heura 
(17,91%), Forallac 

(12,45%), Palafrugell 
(12,03%), Corçà 
(10,43%), Girona 
(7,82%), Palamós 

(4,29%), Torroella de 
Montgrí (3,53%), 

Resta de Catalunya 
(16,40%) i per sota del 
2%: Barcelona, Begur, 

Mont-ras, Salt, Sant 
Feliu de Guíxols, 

Calonge, Pals, Santa 
Cristina d’Aro, etc) 

La Bisbal d’Empordà 1.189 

Forallac (27,94%), 
Corçà (17,65%), 

Palafrugell (7,35%), 
Torroella de Montgrí 
(5,88%), Resta de 
Catalunya (5,88%), 
Cruïlles, Monells i 
Sant Sadurní de 
l’Heura (4,41%), 

Santa Cristina d’Aro 
(4,41%), Vall-llobrega 
(4,41%), i menys del 

3%: Girona, 
Palamós, Mont-ras, 

Calonge, Bordils, etc. 

La Bisbal 
d’Empordà 

68 1.257 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EMO 2001, 2013. 

Els desplaçaments externs des de la Bisbal d’Empordà a altres municipis per treballar o estudiar es dirigeixen 
principalment a Girona (12% dels desplaçaments per motius de feina i 75% dels desplaçaments per motius 
d’estudis), i a Palafrugell (9% dels desplaçaments per motius de feina i 11% dels desplaçaments per motius 
d’estudis).   



POUM DE LA BISBAL D’EMPORDÀ  -56- 
ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA  DOCUMENT X  
 

Cruïlles, Monells i Sant 
Sadurní de l'Heura

17%

Resta de Catalunya
16%

Forallac
13%

Palafrugell
12%

Corçà
11%

Girona
8%

Palamós
4%

Torroella de Montgrí
4%

Begur
2% Mont-ras

2%

Santa Cristina d'Aro
1%

Calonge
1% Salt

1%

Sant Feliu 
de 

Guíxols
1%

Barcelona
1% Pals

1%

Verges
1%

Banyoles
1%

Flaçà
1%

Celrà
1%

Altres
1%

S’ha de tenir en compte que un 72% dels desplaçaments tenen per destí el propi municipi de la Bisbal 
d’Empordà. 

En canvi, els desplaçaments des d’altres municipis amb destí a la Bisbal d’Empordà (municipis atrets) són 
principalment dels municipis veïns: Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Forallac, Corçà, Palafrugell, 
etc. 

Figura 18. Destí dels desplaçaments externs (a altres municipis) de la Bisbal d’Empordà tant per motius de feina com 
per motius d’estudi (EMO, any 2001). 

Girona
16%

Forallac
16%

Resta de Catalunya
13%

Palafrugell
9%

Corçà
7%

Torroella de Montgrí
5%

Palamós
5%

Cruïlles, Monells i Sant 
Sadurní de l'Heura

4%

Celrà
4%

la Pera
3% Pals

3%
Flaçà
3%

Begur
2%

Ullastret
2%

Verges
2%
Figueres

1%

Mont-ras
1%

Palau-sator
1%

Altres
3%

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EMO 2001, 2013. 

El municipi de la Bisbal d’Empordà atrau més desplaçaments per motius de feina (95%) que per motius 
d’estudis (5%). El 62% dels desplaçaments amb destí a la Bisbal d’Empordà tenen el seu origen al 
propi municipi. Dels desplaçaments des d’altres municipis, un 17% procedeixen de Cruïlles, Monells i Sant 
Sadurní de l’Heura, un 16% de la resta de Catalunya, un 13% de Forallac, un 12% de Palafrugell i un 11% de 
Corçà, com a principals municipis d’origen. 

Figura 19. Origen dels desplaçaments des d’altres municipis amb destí a la Bisbal d’Empordà tant per motius de feina 
com per motius d’estudi (EMO, any 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’EMO 2001, 2013. 
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Analitzant la distribució espacial de la mobilitat generada que té per origen o destí la Bisbal d’Empordà 
s’observa que: 

 Del total de treballadors amb destí a la Bisbal d’Empordà, el 63% són residents i el 37% són no 
residents (dades EMO 2001). 

 Del total de desplaçaments externs o a altres municipis (tant per motius de feina com per motius) el 
57% es realitza fora de la comarca i el 43% dins de la comarca. 

 Del total de desplaçaments externs del municipi per motius de feina, el 67% es realitzen a la 
pròpia comarca i el 33% fora. El principal destí per motius de feina és Forallac (17% dels 
desplaçaments externs) i Girona (12% dels desplaçaments externs), mentre que per motius 
d’estudis el principal destí dels desplaçaments externs és Girona (75%) i Palafrugell (11%). 

 Del total de desplaçaments externs per motius d’estudis, el 86% es realitzen fora de la comarca i 
només el 14% dins de la comarca. El principal destí per motius d’estudis són Girona (amb un 75% 
dels desplaçaments) i Palafrugell (amb un 11% dels desplaçaments). 

 Del total de desplaçaments des d’altres municipis, els principals municipis atrets per motius de 
feina a la Bisbal d’Empordà són Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura (en un 18% dels 
desplaçaments), Forallac (12%), Palafrugell (12%) i Corçà (10%).  

 Del total de desplaçaments des d’altres municipis, els principals municipis atrets per motius 
d’estudis a la Bisbal d’Empordà són Forallac (en un 28% dels desplaçaments), Corçà (en un 18%), 
Palafrugell (en un 7%), i Torroella de Montgrí (en un 6%). 

 Les dades posen de manifest que per disminuir la dependència del vehicle privat en els 
desplaçaments externs i atrets de la Bisbal d’Empordà s’han de millorar les connexions en 
transport públic, en especial amb aquells municipis que concentren una major relació amb la 
Bisbal d’Empordà, com ara Girona (16% dels desplaçaments), Palafrugell (8%) i els municipis veïns 
(Forallac, Corçà, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, etc). No obstant, existeix connexió amb 
transport públic en tots aquests municipis. 
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3. AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

3.1. PARÀMETRES ESTABLERTS EN ELS ANNEXOS DEL DECRET 344/2006 

El futur desenvolupament urbanístic dels nous sectors urbans i urbanitzables previstos en el POUM de la 
Bisbal d’Empordà generarà i atraurà una mobilitat determinada, en funció de la tipologia d’ús (residencial, 
zones verdes, equipaments, etc) i de les seves característiques. La generació de viatges associats a les 
noves construccions, residencials i d’equipaments es determina a partir dels propis habitatges, dels usos del 
sòl i les seves superfícies seguint les directrius regulades pel Decret 344/2006. 

El Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada 
relaciona els nous usos urbans amb una generació i atracció de desplaçaments. L’article 8.1 determina com 
ha de ser l’estimació del nombre de desplaçaments generats pels diferents àmbits del pla, en funció de les 
superfícies, els usos permesos o l’índex d’edificabilitat, i remet a l’Annex I del Decret per detallar ràtios 
concrets mínims de generació de desplaçaments. També s’explicita, en l’article 8.2, que els viatges generats 
s’han de grafiar en un plànol a escala adient, on s’identifiquin clarament els focus de major generació de 
viatges. En el present EAMG del POUM de La Bisbal d’Empordà es grafien els focus de generació de viatges  
i les demandes d’aparcament en l’Annex cartogràfic (veure Mapes 3 i 4). 

Figura 20. Paràmetres establerts en els annexos del Decret 344/2006. 

 
Font: Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, 2012. 
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3.2. CÀLCUL DE LA MOBILITAT GENERADA 

A continuació es realitzen les estimacions de les futures necessitats i demandes d’infraestructures en relació 
amb la nova mobilitat generada i amb serveis com el transport públic i la situació de la mobilitat al municipi, 
que s’hauran de considerar en la distribució modal del planejament. La qualificació del sòl que desenvolupa el 
POUM de la Bisbal d’Empordà s’especifica en les taules 6 i 7 de l’apartat 1.4. Contextualització del 
planejament del present EAMG. 

En síntesi, la proposta del POUM de la Bisbal d’Empordà desplega un total de 7 Polígons d’Actuació 
Urbanística (PAU), 19 Sectors de Millora Urbana (SMU), 3 Sòls Urbanitzables Delimitat (SUD) i 4 Sòls 
Urbanitzables No Delimitats (SUND). En total aquests nous sectors de creixement suposen un potencial 
303.933 m2 de sostre edificable. Cosa que representa un total de 1.568 nous habitatges programats per al 
conjunt del terme municipal de la Bisbal d’Empordà. El creixement únicament es produirà al nucli de la Bisbal 
d’Empordà ja que el nucli de Sant Pol es manté com a sòl no urbanitzable, i al nucli de Castell 
d’Empordà no s’hi preveuen nous sectors urbanístics. 

En relació amb els càlculs realitzats per a l’estimació de la mobilitat generada i de la necessitat d’aparcament 
fora de via pública (calculats a partir dels Annexos del Decret 344/2006), cal considerar que molt 
possiblement els resultats obtinguts siguin SOBREESTIMATS atès que: 

- Tots els espais lliures que qualifica el POUM es consideren en els càlculs com a zones verdes 
atenent a la manca de concreció –pròpia d’aquesta fase de planejament general– dels usos que 
finalment es realitzaran en aquests espais lliures. La concreció del tipus de zones verdes serà 
competència dels planejaments derivats i dels projectes d’urbanització que desenvolupin cada sector, 
per la qual cosa es desconeix en aquesta fase de planejament general si es tractarà de zones verdes 
(amb parcs infantils, mobiliari urbà, etc) o bé si seran espais lliures (que pràcticament no generaran 
mobilitat). Per el costat de la seguretat s’han considerat tots els espais lliures com a zones verdes. 

- El mateix succeeix amb la superfície de sostre destinat a equipaments. El POUM només identifica la 
superfície destinada a equipaments però no el seu sostre, cosa que es concretarà en el planejament 
derivat i en els projectes d’urbanització que desenvolupi cada sector. Per aquest motiu, en el present 
EAMG s’ha considerat tota la superfície destinada a equipaments com a sostre edificable, 
sobreestimant els càlculs de la mobilitat generada i de les necessitats d’aparcament. És a dir, per als 
equipaments, atenent a la manca de concreció del POUM en aquesta fase de planejament, s’ha 
considerat una edificabilitat del 100%. 

- En els càlculs s’han considerat les “Activitats econòmiques” (qualificació que fa el POUM de la Bisbal) 
com a equivalents a activitats industrials (5 viatges/100 m2 de sostre), tot i que en el seu 
desenvolupament podran ser oficines o zones comercials (en funció del que es concreti en el 
planejament derivat i en els projectes d’urbanització). 

- Finalment, cal dir que s’ha considerat la mobilitat que generen els sostres residencials i d’activitats 
econòmiques dels sòls urbanitzables no delimitats (SUND 01, 02, 03 i 04). Tanmateix cal considerar 
que en aquesta fase de planejament el POUM fa una proposta o estimació de sostres per als SUND, tot i 
que aquests podran variar molt respecte el que finalment s’executi en els planejaments derivats que els 
desenvolupin (Pla parcial). En aquest sentit, el POUM no delimita la superfície d’equipaments en els 
SUND per els mateixos motius, i per tant no s’han pogut considerar en el còmput de mobilitat. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Decret 344/2006, 2013. 

Així doncs, l’estimació de la mobilitat diària (generada i atreta) segons els usos definits per als nous 
sectors urbanístics en el POUM de la Bisbal d’Empordà es calcula mitjançant l’encreuament de les dades de 
la superfície prevista per a cada sector (taules 6 i 7 del present EAMG), i de les ràtios que estableix el Decret 
344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada.  

Taula 16. Càlcul del nombre de viatges generats per als diferents sectors urbanístics previstos en el POUM. 

 

 

 

 



POUM DE LA BISBAL D’EMPORDÀ  -64- 
ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA  DOCUMENT X  
 

La distribució de viatges totals segons els usos del nou POUM és la següent: 

Taula 17. Resum del nombre de viatges generats per als diferents sectors urbanístics previstos en el POUM segons  el 
seu ús. 

Usos 
Superfície de sostre de nova 

edificabilitat (m2) 
Ràtio Decret 344/2006  

Viatges 
generat/dia 

Percentatge % 

Residencial 179.485  
10 viatges/100 m2 de 
sostre 

17.949 44 % 

Equipaments 61.486 
20 viatges/100 m2 de 
sostre 

12.297 30 % 

Espais lliures (Zones verdes) 93.193 5 viatges/100 m2 de sòl 4.660 11 % 

Activitats econòmiques 
(Industrial) 

124.448 
5  viatges/100 m2 de 
sostre 

6.222 15 % 

Total de viatges generats per als nous sectors urbanístics previstos en el POUM de La 
Bisbal d’Empordà 

41.128      100 % 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Decret 344/2006, 2013. 

Per a ús residencial s’ha usat el ràtio més restrictiva per tal d’aconseguir una mitjana de màxims i facilitar el 
càlcul atenent a les diferents tipologies d’habitatges que es contemplen en el POUM. 

D’acord amb l’anàlisi de la distribució modal de mobilitat actual de la població de la Bisbal d’Empordà (segons 
EMO any 2001) realitzat en l’apartat 2.3.2 del present EAMG, d’aquests 41.128 viatges generats per als 
nous sectors urbanístics previstos en el POUM de la Bisbal d’Empordà, el 71% es realitzaran en vehicle 
privat (el que equival a 29.201 viatges/dia), un 26% a peu o en bicicleta (el que equival a 10.693    
viatges/dia), i un 3% en transport públic (el que equival a 1.234 viatges/dia). 

En el Mapa 3 es mostra gràficament la generació de mobilitat en cadascun dels sectors urbanístics previstos 
en el POUM de la Bisbal d’Empordà. La seva identificació és un pas previ per establir la proposta de xarxes 
d’itineraris principals que uneixin els punts de major atracció i generació de viatges del municipi. En aquest 
sentit, els sectors urbanístics PAU02, i PAU07 s’han dissenyat amb la voluntat de millorar la mobilitat 
interna de la ciutat. El PAU02 preveu l’obertura d’un nou vial que connectarà el carrer de Can Tunyeca amb 
el carrer Sis d’Octubre, i el PAU07 té per objecte la perllongació del carrer de Sant Josep fins l’Avinguda de 
Sant Francesc i l’obtenció de sòl per a sistemes viari i aparcaments, espais lliures i equipaments. 

Un cop realitzats els càlculs s’observa que els sectors on es generaran més viatges són lògicament els 
que tenen més sostre programat i més nombre d’habitatges contemplats: SUD03 (6.990 viatges/dia, 272 
habitatges, espais lliures, equipaments i activitats econòmiques), SUD01 Mas Clarà (6.292 viatges/generats, 
186 habitatges, espais lliures i equipaments), SMU13 Terracota (3.151 viatges/dia, 90 habitatges, espais 
lliures, equipaments i activitats econòmiques),SMU12 Brancos-Sirvent (2.813 viatges/dia, 120 habitatges, 
espais lliures, equipaments i activitats econòmiques), PAU01 l’Aigüeta (2.490 viatges/dia, activitats 
econòmiques i espais lliures), i SMU10 La Catalana (2.255 viatges/dia, 96 habitatges, espais lliures, 
equipaments i activitats econòmiques). Aquests 5 sectors urbanístics generaran el 58% de la nova mobilitat 
prevista en el POUM de la Bisbal d’Empordà. 

Per usos, el residencial serà el que generarà més nombre de viatges (17.949 viatges dia, el que equival al 
44% de la nova mobilitat), seguit per l’ús d’equipaments (12.297 viatges/dia, el que equival al 30% de la 
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nova mobilitat). Els espais lliures o zones verdes (4.660 viatges/dia) i les activitats econòmiques o industrials 
(6.222 viatges/dia) generaran el 26% restant de la nova mobilitat. Els equipaments, en especial els escolars i 
esportius, també poden generar un nombre elevat de viatges, amb especial rellevància dels viatges “atrets”. 

Vistos els usos que generen més viatges no es preveuen concentracions importants en hores i punts 
concrets a excepció de l’escola i als sectors on hi ha previstos els equipaments privats (hotels, etc). La resta 
de viatges es preveuen es distribueixin de forma esglaonada en les franges horàries de primera hora del 
matí, a migdia, tarda i vespre. 

Segons el Highway Capacity Manual 2000 i considerant un factor d’hora punta màxim del 25% generat per el 
municipis de la Bisbal d’Empordà, resulta un flux en vehicle privat (que es dóna en el 71% dels viatges) en 
hora punta de 7.300 viatges/hora (en ambdós sentits). Aquest valor d’intensitat de trànsit pot ser absorbit 
per les carreteres actuals d’entrada i sortida del municipi (C-66, GI-664, GI-660 i GIV-6441), atenent a que 
la capacitat horària mitjana d’un tram de carretera (de doble sentit) estaria al voltant de 2.800 
vehicles/hora/carretera (dos sentits), i per a cada via. Aquesta estimació, però, no té en compte la mobilitat 
externa que generen els centres atractors de la costa (Palafrugell, Palamós, Torroella de Montgrí, etc), que 
en temporada alta pot generar problemes en relació amb la densitat de trànsit i la circulació que creua el 
nucli. 

A més, cal considerar la proposta de variant de la Bisbal d’Empordà i Corçà, que permetrà 
descongestionar el trànsit en el nucli de la Bisbal d’Empordà. Atès que el procediment d’avaluació d’impacte 
ambiental d’aquest projecte no ha finalitzat, i per tant, no disposa d’aprovació definitiva per la Direcció 
General de Carreteres, el POUM de la Bisbal fa la reserva de sòl de l’alternativa sud (segons la reserva 
territorial que se’n fa al Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines aprovat definitivament l’any 2010). 
En aquest sentit, i ja que no es disposa del traçat definitiu, el present EAMG només recull el traçat de la 
variant sud de la Bisbal d’Empordà i Corçà. 

Pel que fa al transport públic en bus, considerant (1) que només el 3% dels viatges generats al municipi es 
fan en transport públic, i (2) un factor d’hora punta del 25%, s’estima una necessitat en hora punta de 308 
noves places/autobús. Considerant una capacitat de 40 passatgers/bus aquest volum pot ser absorbit per 
8 expedicions (tenint en compte que els treballadors/es tenen orígens i destinacions diferents i que la 
mobilitat per motius d’estudi en transport públic és només del 24%). Altrament, el POUM preveu una nova 
estació d’autobusos en el sector SMU11, que evitarà els embussos al centre de la ciutat (C-66) cada cop 
que es fa una parada.    

Pel que fa al transport en tren i a peu o en bicicleta no es preveuen problemes de col·lapse del servei amb els 
nous creixements urbanístics previstos en el POUM de la Bisbal d’Empordà, sempre i quan l’índex es 
mantingui d’acord amb l’EMO de any 2001. 

3.2.1. Distribució modal de la mobilitat generada  

Vistes les característiques del municipi i l’anàlisi i diagnosi de la mobilitat actual a la Bisbal d’Empordà, la 
manca d’hàbit i d’amplitud horària de transport públic i l’elevada dependència de l’ús del vehicle privat, s’ha 
utilitzat la mateixa relació de distribució modal actual per als viatges que generaran els nous sectors 
urbanístics. Per tant, s’ha emprat una distribució modal per sector considerant que un 71% dels viatges 
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generats seran en vehicle privat, un 26% a peu o en bicicleta i un 3% en transport públic. 

Taula 18. Distribució modal dels viatges generats estimada a partir de la mobilitat actual (EMO 2001). 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Decret 344/2006, 2013. 

L’increment més notori de moviments es generaran en els sectors de millora urbana (SMU) que corresponen 
a sòl urbà consolidat i no consolidat (buits urbans). El vehicle privat continuarà essent el mitjà de transport 
dominant al conjunt del municipi tot i vistos els increments calculats no es contemplen que generin 
congestions a les infraestructures actuals.  

L’accés al nucli urbà o a l’habitatge previsiblement es continuarà fent amb vehicle privat i el desplaçament 
intern pel casc urbà i entorn immediat, es realitzarà més fàcilment a peu o amb bicicleta, tal com succeeix 
actualment. 
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3.3. NECESSITATS D’APARCAMENT DINS I FORA DE VIA PÚBLICA 

3.3.1. Aparcament fora de via pública de vehicles i bicicletes 

L’Annex 2. Aparcament de bicicletes i l’Annex 3. Aparcament de vehicles del Decret 344/2006, de 19 de 
setembre, estableixen unes reserves mínimes d’aparcament de vehicles i bicicletes situats fora de la via 
pública en funció dels usos.  

Taula 19. Ràtios per el càlcul de places d’aparcament fora de via pública segons el Decret 344/2006. 

Aparcaments Ús del sòl Ràtio 

Bicicletes 

Residencial 2 places / habitatge 

Equipaments 1 plaça / 100 m² de sostre 

Zones Verdes 1 plaça / 100 m² de sòl 

Industrial 1 plaça / 100 m² de sostre 

Motocicletes Residencial 

1 plaça / 200 m2 de sostre o  

0,5 places / habitatge  

(places mínimes de 2,20 x 1 m)  

Turismes Residencial 

1 plaça / 100 m2 de sostre o 

1 plaça / habitatge  

(places mínimes de 4,75 x 2,4 m)  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Decret 344/2006, 2013. 

A continuació s’aporta la reserva de places d’aparcament fora de via pública per a bicicletes, motocicletes i 
turismes calculades per a cada sector urbanístic segons el que s’estableix al Decret 344/2006. S’han aplicat 
les ràtios sense ponderació de proximitat amb estacions de transport públic atès que només hi ha 4 parades 
al municipi i atès que el seu ús és actualment minoritari (3% segons EMO 2001). 

Les places d’aparcament de bicicletes s’haurien de situar en les zones previstes com a zones lliures, zones 
verdes o d’equipaments dins de cada sector; afavorint la mobilitat sostenible des dels nuclis residencials fins 
als espai públics. 

Pel que fa a vehicles, cada plaça d’aparcament haurà de disposar d’un espai mínim de 2,4 x 4,75 m i amb 
una altura lliure mínima de 2,20 m. Aquelles que disposin d’un element fix en un dels seus laterals en una 
longitud superior al 25% han de disposar d’una amplada mínima de 2,80 m. Pel que fa als vehicles adaptats 
per a persones amb mobilitat reduïda, caldrà disposar com a mínim d’una plaça per a cada 100, amb una 
amplada mínima de 3,3 m. 

La demanda d’aparcament fora de via pública per a cada sector urbanístic és grafia en el Mapa 4 de l’Annex 
cartogràfic. 

Tal com s’observa en la taula següent, en total seran necessaris un total de 8.840 places d’aparcament per a 
bicicletes, de 897 places per a motocicletes i de 1.795 places per a turismes, fora de la via pública. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Decret 344/2006, 2013. 

Taula 20. Reserva d’aparcament fora de via pública per sector urbanístic i per tipus de vehicle. 
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3.3.2. Aparcament en via pública  

En general, tal com ja s’ha explicat en l’apartat 2.1.1 a la Bisbal d’Empordà hi ha una bona oferta 
d’aparcament públic (tant per a vehicles privats com per a camions) i per tant, no es detecten problemes 
d’aparcament ni al nucli de la Bisbal d’Empordà, ni al de Sant Pol ni al nucli de Castell d’Empordà.  

La nova vialitat prevista amb el desenvolupament dels sectors urbanístics del POUM de la Bisbal d’Empordà, 
haurà de permetre l’aparcament en via pública i l’amplada mínima dels carrers que es planifiquin en sòl 
urbanitzable amb la senyalització corresponent a zona 30, d’acord amb el que estableix el Reglament general 
de circulació, haurà de ser de 10 metres d’ampla. 

Considerant que l’índex de motorització actual és de 0’73 vehicles/habitant, amb el creixement previst en el 
POUM (1.568 habitatges nous, considerant 3 persones/habitatge) s’incrementarà el parc mòbil en uns 3.433 
vehicles més.  

El POUM de la Bisbal d’Empordà preveu una nova vialitat de 109.328 m2 repartida en cada sector, si aquesta 
vialitat té l’amplada suficient per a permetre l’aparcament en línia en una banda dels nous carrers, i 
considerant els 1.795 aparcaments per a turismes a construir fora de via pública, no es preveuen 
problemes d’aparcament en via pública en el municipi amb la nova ordenació i amb la previsió que es fa 
d’aparcament de cada sector. 

Altrament, el POUM preveu noves zones d’aparcament en el PAU7- Carrer de Sant Josep, amb una 
superfície de 1.173 m2 (situada entre el sòl qualificat com a equipaments i el sòl d’espais lliures), en el 
SMU10, en el SMU12, etc... a més dels aparcaments en línia de la nova vialitat. 

Caldrà regular en el POUM les mides de l’aparcament per a vehicles i per a bicicletes d’acord amb els 
Annexos 2 i 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada. 
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3.4. INCIDÈNCIA DE LA MOBILITAT SOBRE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA 

Atès que el municipi de la Bisbal d’Empordà no està declarat pel Govern com a Zona de Protecció Especial 
de l'ambient atmosfèric, no és obligatori avaluar la incidència de la mobilitat generada sobre la contaminació 
atmosfèrica. 

Les Zones de Protecció Especial de l’ambient atmosfèric afecten als municipis establerts en: 

- Decret 226/2006, de 23 de maig, on es declaren com a zones de protecció especial de l’ambient 
atmosfèric diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès 
Occidental i el Baix Llobregat per al contaminant diòxid de nitrogen i per a les partícules. 

- Decret 233/1993, de 31 d’agost, de declaració de zones de protecció especial dels municipis de 
Castellbisbal, Molins de Rei, Pallejà, el Papiol, Sant Andreu de la Barca i Sant Vicenç dels Horts. 

No obstant, a continuació s’estimen les emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) segons els factors 
d’emissió del CORINAIR 1990 (Core Inventory of Air Emissions Methodology) per tal d’avaluar la incidència 
de la nova mobilitat sobre la contaminació atmosfèrica: 

Taula 21. Estimació de les emissions atmosfèriques emeses per la mobilitat generada en funció dels nous usos del sòl 
previstos en el POUM. Considerant que el 16% dels desplaçaments a altres municipis tenen com a destinació Girona 
(33,6 Km), el 16% a Forallac (1,7 Km), i el 9% a Palafrugell (12,5 Km), s’ha considerat una distància mitjana de 17 Km 

per a tots els viatges generats. 

Usos 

Superfície o  
sostre de 

nova 
edificabilitat 

(m2) 

Ràtio 
Decret 

344/2006  

Viatges 
generat/dia 

Viatges 
màxims 

generats en 
vehicle 

privat/dia (el 
71%) 

Emissions de 
CO2 en Kg/dia 

(factor de 0,173 
Kg CO2/vehicle. 

Km) 

Emissions de 
NOx en Kg/dia 

(factor de 0,58 g 
NOx/vehicle. 

Km) 

Emissions de 
PM10 en Kg/dia 

(factor de 0,043 g 
PM10/vehicle. 

Km) 

Residencial 179.485 
10 viatges 
/ 100 m2 
de sostre 

17.949 12.744 37.479 126 9 

Equipaments 61.486 
20 viatges 
/ 100 m2 
de sostre 

12.297 8.731 25.677 86 6 

Espais lliures 
(Zones verdes) 93.193 

5 viatges / 
100 m2 de 
sòl 

4.660 3.309 9.731 33 2 

Activitats 
econòmiques 
(Industrial) 

124.448 
5  viatges / 
100 m2 de 
sostre 

6.222 4.418 12.992 44 3 

TOTAL 41.128 29.201 85.880 288 21 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Decret 344/2006 , dels factors d’emissió del CORINAIR i de la web “Mou-te amb transport públic” del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, 2013. 

S’ha considerat una distància mitjana de 17 Km/viatge atès que el 16% dels desplaçaments des de la Bisbal 
d’Empordà a altres municipis tenen com a destinació Girona (a 33,6 Km), el 16% a Forallac (1,7 Km) i el 9% 
Palafrugell (a 12,5 Km).  
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4. CRITERIS I MESURES PER A LA GESTIÓ SOSTENIBLE DE LA NOVA MOBILITAT 

El present capítol es redacta amb la finalitat de coordinar la proposta de xarxes de mobilitat, d’aparcaments 
dins i fora de via pública, i de les mesures per al foment de la mobilitat sostenible, amb l’equip redactor del 
POUM de la Bisbal d’Empordà. L’objectiu és assegurar la incorporació dels criteris generals i de les mesures 
específiques en matèria de mobilitat en el nou planejament i en els projectes d’urbanització dels nous sectors 
urbanístics.  

En aquest sentit, les peculiaritats del municipi en relació amb els diferents aspectes que condicionen la 
mobilitat són: 

- La població a l’any 2012 a la Bisbal d’Empordà és de 10.679 habitants, el 99,28% de la qual resideix 
al nucli de la Bisbal d’Empordà el 0,46% al nucli de Castell d’Empordà i el 0,26% al nucli de Sant 
Pol. D’aquests, només el 0,86% viu en disseminats. La distribució de la població per nuclis mostra 
l’elevat pes específic que té la ciutat de la Bisbal respecte el disseminat del conjunt del terme 
municipal. 

- Existeix una important xarxa de camins rurals o forestals en sòl no urbanitzable, especialment per 
tenir una bona comunicació entre els veïnats, els municipis veïns i els nuclis urbans en el massís de 
les Gavarres. 

- En el sòl urbà del nucli de la Bisbal d’Empordà la circulació hi és fa fluida (atenent al creuament de 
la ciutat de la C-66, i a l’existència del vial de circumval·lació sud del nucli). No obstant, en el casc 
antic de la Bisbal d’Empordà els carrers són estrets (carrer dels Cavallers), alguns d’un sol carril, 
amb dificultats per maniobrar o pel pas de vehicles grans, part dels quals ja són aptes només per a 
vianants. En els nuclis de Sant Pol i de Castell d’Empordà (que concentren menys d’un 1% de la 
població), la xarxa de carrers hi és mínima i no hi ha problemes ni de mobilitat ni d’aparcament. 

- En relació amb els desplaçaments a peu o bicicleta, en el cas antic l’escassa trama urbana i el poc 
trànsit que hi circula fa que els desplaçaments per la mateixa calçada de circulació de vehicles sigui 
compatible. No obstant, la resta de vies del municipi no estan adaptades per a la circulació amb 
bicicleta i no hi ha carrils bici. 

- En relació amb l’espai d’aparcament existent no es detecten problemes ni al nucli de la Bisbal 
d’Empordà ni al sector industrial de l’Aigüeta. L’aparcament és suficient per al dia a dia actual i per a 
dies festius i caps de setmana.  

- Els pols d’atracció de la mobilitat del municipi com els comerços, els equipaments esportius, les 
escoles i la zona industrial no creen problemes de mobilitat ni embussos. Només en el col·legi Cor 
de Maria es generen col·lapses en hora punta que la policia local gestiona per tal de permetre la 
fluïdesa per al carrer de Coll i Vehí. 

- Les 4 parades de transport col·lectiu (a l’Aigüeta, a l’Avinguda Josep Tarradelles, al CAP i a 
l’avinguda de les Voltes) són parades adequades i estratègiques. Tanmateix cap de les parades de 
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bus de la Bisbal d’Empordà disposa de marquesina. Les parades de davant les Voltes sovint 
generen embussos de trànsit a la C-66 al seu pas pel nucli. 

- En les zones de construcció o urbanitzades recentment es compta amb voreres i vials suficientment 
amples i accessibles. 

Les determinacions del POUM de la Bisbal d’Empordà que poden influir en la mobilitat actual són: 

- Nous equipaments als sectors urbanístics: PAU7- Carrer de Sant Josep, SMU01- Castell 
d’Empordà, SMU08- Carrer Carrilet, SMU10- La Catalana, SMU11- Estació d’autobusos, 
SMU12- Brancos-Sirvent, SMU13- Terracota, SMU15- El Padró, SMU16- Mas Paretas, SMU17- 
Camp Gran, SUD01- Mas Calarà (equipaments esportius), SUD02, SUD03, SUND-01 
(esportiu), SUND-03 (escolar) i SUND-04 (esportiu). 

- Nou sòl per a activitats econòmiques a: PAU01- Industrial l’Aigüeta (activitats industrials), 
SMU01- Castell d’Empordà (hoteler), SMU07- Farinera, SMU08- Carrer Carrilet, SMU13-
Terracota i SUND-02. 

- Obertura de nous vials per a millorar la mobilitat en el nucli: PAU02 (obertura d’un nou vial 
que connectarà el carrer de Can Tunyeca amb el carrer Sis d’octubre) i PAU07 (perllongació del 
carrer de Sant Josep fins a l’Avinguda de Sant Francesc i obtenció de sòl per a sistema viari i 
aparcament). 

- Nova estació d’autobusos per a millorar la mobilitat interna del nucli (actualment els 
autobusos paren a la mateixa carretera C-66 provocant embussos) i per potenciar l’ús del 
transport col·lectiu: SMU11- Estació d’autobusos. 

- Zones d’aparcament a: PAU7- Carrer de Sant Josep (superfície d’aparcament de 1.173 m2 

situada entre sòl qualificat d’equipaments i sòl qualificat d’espais lliures), a més de les zones 
d’aparcament en línia en la nova vialitat prevista (116.585 m2).   

- Noves zones residencials en sòl urbanitzable a: SUD01- Mas Clarà (34.677 m2), SUD02 
(3.446 m2), i SUD03 (34.940 m2), SUND02, i SUND03 a més de les zones residencials 
proposades per completar els buits urbans del nucli (PAU i SMU). 

4.1. CRITERIS DE REFERÈNCIA PER A LA MOBILITAT SOSTENIBLE 

El conjunt de mesures adoptades en el POUM de la Bisbal d’Empordà han de contemplar les directrius 
establertes en la legislació de la mobilitat. Totes les actuacions de desenvolupament, gestió o execució 
urbanes han d’establir els criteris d’acord amb l’article 4 del Decret 344/2006, de 19 de desembre, de 
regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. En aquest apartat es recullen les mesures 
d’aplicació en el planejament general i derivat pel que fa a amplades i pendents dels carrers, tan per a ús 
rodat com de bicicletes i vianants, i la previsió de places d’aparcament de vehicles privats i bicicletes fora de 
la via pública. 

El planejament derivat que executi les directrius d’aquest document haurà de contemplar els següents 
criteris: 
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4.1.1. Xarxa d’itineraris principals per a vianants 

Segons l’article 15 del Decret 344/2006, els EAMG han d’establir una xarxa d’itineraris principals per a 
vianants (que en el cas de la Bisbal d’Empordà coincideix amb la xarxa de carrers, veure Mapes 2 i 3), on 
s’entén per vianant la persona que es desplaça a peu o amb cadira de rodes amb o sense motor. 

El POUM de la Bisbal d’Empordà i el seu planejament derivat hauran de donar resposta als requeriments per 
a la xarxa de vianants que li són d’aplicació: 

Criteris a incorporar en el planejament general, planejament derivat i en els projectes d’urbanització  

XARXA D’ITINERARIS PER A VIANANTS 

CONNECTIVITAT La xarxa d’itineraris principals per a vianants, a la qual s’ha de donar prioritat sobre la resta de 
modes de transport, ha d’assegurar la connectivitat amb el centre urbà i l’infraestructura fixa de 
transport públic i amb els indrets del sector on es generi un nombre important de desplaçaments 
a peu o amb mitjans auxiliars. Per tant en tot cas, i com a mínim connectarà amb els següents:  

- Estacions de ferrocarril i d'autobusos interurbans i altres nodes de transport col·lectiu. 

- Equipaments comunitaris, com equipaments sanitaris, educatius, culturals i 
administratius. 

- Mercats, zones i centres comercials. 

- Instal·lacions recreatives i esportives. 

- Espais lliures amb una forta freqüentació, com zones verdes, parcs urbans, franja 
costanera i vores de rius. 

- Àrees d'activitat laboral, com polígons industrials, parcs tecnològics, etc. 

CRITERIS DE 
SEGURETAT 

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

- Es consideren els carrers d'ús exclusiu per a vianants, els carrers de convivència i els 
carrers de zona 30, en aquest ordre, com a més idonis per a establir els itineraris per a 
les persones vianants. 

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

- En rambles i passeigs centrals destinats a la circulació de les persones vianants s'han 
d'evitar els canvis de trajectòria a causa de la manca de passos de vianants alineats 
amb l'eix principal de la circulació de les persones vianants. 

- Els itineraris principals per a vianants hauran de ser continus, formant una xarxa que, 
de manera complementària amb la resta de voreres, donin una total accessibilitat al 
municipi per als vianants. Si s'escau, aquesta xarxa s'ha de coordinar amb la dels 
municipis veïns. 

- Els itineraris principals per a vianants fora de població s'hauran de segregar i protegir 
adequadament quan transcorrin pel costat de la xarxa viària. 
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PENDENTS El pendent màxim dels nous carrers en sòl urbanitzable no ha de superar el 8%, i només en 
casos excepcionals, degudament justificats, pot arribar fins al 12%. 

- En qualsevol cas, el pendent del 8% no serà acceptable per a llargades superiors a 300 
metres. Cas que se superi aquesta llargada, es construiran espais de descans amb 
pendent màxim de 2% que continguin, com a mínim, un cercle d'1,5 metres de radi. 

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

Cal assegurar que tots els itineraris per a vianants siguin adaptats, d'acord amb les normes 
d'accessibilitat urbanística previstes al Codi d'accessibilitat. 

4.1.2. Xarxa d’itineraris per a bicicleta 

El POUM de la Bisbal d’Empordà i el seu planejament derivat hauran de donar resposta als requeriments per 
a la xarxa d’itineraris per a bicicletes que li són d’aplicació: 

Criteris a incorporar en el planejament general, planejament derivat i en els projectes d’urbanització  

XARXA D’ITINERARIS PER A BICICLETA 

CONNECTIVITAT La xarxa d'itineraris per a bicicletes ha d'assegurar la connectivitat amb el centre del nucli urbà i 
amb l’infraestructura fixa del transport públic i amb els indrets del sector on es generin el major 
nombre de desplaçaments. Per tant, com a mínim, connectarà amb: 

- Estacions de ferrocarril i d'autobusos interurbans i altres nodes de transport col·lectiu. 

- Equipaments comunitaris, com equipaments sanitaris, educatius, culturals i 
administratius. 

- Mercats, zones i centres comercials. 

- Instal·lacions recreatives i esportives. 

- Espais lliures amb una forta freqüentació, com zones verdes, parcs urbans, franja 
costanera i vores de rius. 

- Àrees d'activitat laboral, com polígons industrials, parcs tecnològics, etc. 

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

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

Els itineraris per a bicicletes no es podran fer passar per carreteres de doble calçada ni per 
carreteres de calçada única amb una intensitat mitjana diària superior a 3.000 vehicles, llevat que 
es segreguin de la via mitjançant mecanismes adequats de protecció. Es podran preveure 
itineraris de bicicletes per carrers de zona 30 en cohabitació amb la resta dels vehicles. 

PENDENTS S’indicarà els pendents dels itineraris per a bicicleta. El pendent màxim no pot superar, amb 
caràcter general, el 5%. Només en supòsits excepcionals, degudament justificats, aquest pendent 
pot arribar al 8%. 
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4.1.3. Xarxa d’itineraris per a vehicles  

El POUM de la Bisbal d’Empordà i el seu planejament derivat hauran de donar resposta als requeriments per 
a la xarxa d’itineraris per a vehicles que li són d’aplicació: 

Criteris a incorporar en el planejament general, planejament derivat i en els projectes d’urbanització  

XARXA D’ITINERARIS PER A VEHICLES 

CONNECTIVITAT La xarxa bàsica per a vehicles prevista ha d'assegurar la connectivitat amb els indrets on es 
generin el major nombre de desplaçaments i, com a mínim, amb els següents: 

a) Estacions de ferrocarril i d'autobusos interurbans i altres nodes de transport col·lectiu. 

b) Equipaments comunitaris com equipaments sanitaris, educatius, culturals i administratius. 

La xarxa bàsica per a vehicles ha de ser contínua i: 

- Es composa per les vies que connecten el nucli amb l’entorn, les vies d’accés amb els 
punts d’atracció del nucli i aquests diferents punts entre si. 

- Ha d’absorbir la major part dels desplaçaments en vehicle privat. 

- Té prioritat en aquestes vies l’espai destinat al vehicle motoritzat. 

- No és recomanable instal·lar elements sobreelevats en la secció del carrer. 

- Cal assegurar el pas de vianants en condicions segures, per exemple mitjançant 
passos regulats amb semàfor. 

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

4.1.4. Xarxa d’itineraris per a transport col·lectiu  

El POUM de la Bisbal d’Empordà i el seu planejament derivat hauran de donar resposta als requeriments per 
a la xarxa de transport públic i col·lectiu que li són d’aplicació: 

Criteris a incorporar en el planejament general, planejament derivat i en els projectes d’urbanització  

XARXA D’ITINERARIS PER A TRANSPORT COL·LECTIU 

CONNECTIVITAT És defineix una xarxa d'itineraris per a transport col·lectiu de superfície, urbà i interurbà, tenint en 
compte les línies d'autobús, de tramvies i d'altres sistemes de transport col·lectiu existents i 
previstos en el moment de redacció de l’estudi. Aquests itineraris han d'assegurar la connectivitat 
amb el centre del nucli urbà i l’infraestructura fixa del transport públic, però també amb els indrets 
del sector on es generi un nombre de desplaçaments molt elevat. Per tant, en tot cas i com a 
mínim connectarà, amb 

- Estacions de ferrocarril i d'autobusos interurbans i altres nodes de transport col·lectiu. 

- Equipaments comunitaris, com sanitaris, educatius, culturals i administratius. 

- Mercats, zones i centres comercials. 

- Instal·lacions recreatives i esportives. 

- Espais lliures amb una forta freqüentació, com zones verdes, parcs urbans, franja 
costanera i vores de rius. 
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- Àrees d'activitat laboral, com polígons industrials, parcs tecnològics, etc. 

i s'han de connectar amb la xarxa per a transport públic i col·lectiu de la resta del municipi i, si 
s'escau, dels municipis veïns. 

PARADES En la xarxa d'itineraris per a transport públic i col·lectiu, se situaran les parades de les línies de 
manera coordinada amb els itineraris per a vianants i per a bicicletes, de manera que es respecti 
l'espai destinat als itineraris per a vianants i per a bicicletes i que es garanteixi la seguretat de les 
persones vianants i de les ciclistes. Es recomana que la distància màxima d'accés mesurada 
sobre la xarxa de vianants sigui inferior als 500 m; això no obstant pot arribar a una distància 
màxima de 750 metres, llevat d'aquells supòsits que justifiquin que no és possible. 

CARRILS 
BUS/TAXI 

S'han de preveure carrils bus-taxi en carrers amb molt trànsit de vehicles que puguin dificultar la 
circulació del transport col·lectiu, a partir de 20 circulacions d'autobusos en l'hora punta o 120 
circulacions diàries. 

4.1.5. Seccions dels carrers  

La secció de carrer es defineix com a l’amplada total de la via pública, incloent calçada, voreres, carrils 
bicicletes, etc.  

El POUM de La Bisbal d’Empordà i el seu planejament derivat hauran de donar resposta als requeriments per 
a les seccions dels carrers que li són d’aplicació: 

Criteris a incorporar en el planejament general, planejament derivat i en els projectes d’urbanització  

SECCIONS DELS CARRERS 

PARÀMETRES - L'amplada mínima dels carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable amb la senyalització 
corresponent a zona 30 (d'acord amb allò establert al Reglament general de circulació) ha de 
ser de 10 metres. 

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

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

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

- Es pot proposar, d’acord amb condicionants geomètrics, pel conjunt d'un àmbit i en coherència 
amb els sectors continguts o segons les característiques de l'entorn, paràmetres diferents als 
fixats anteriorment, sempre que es justifiqui que s’acompleixen els objectius de sostenibilitat de 
la mobilitat i la normativa d'accessibilitat. 

El requeriment d’amplada addicional d’un carrer es refereix a tota la secció. El repartiment de metres 
addicionals, per tant, es dividirà segons les necessitats i no solament s’afegirà a la pròpia calçada. 
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4.2. MESURES PER A LA GESTIÓ SOSTENIBLE DE LA NOVA MOBILITAT 

S'entén per promoció de la mobilitat sostenible aquelles actuacions per a facilitar l'accés dels ciutadans al 
treball, a l'estudi, als serveis i a l'oci mitjançant diversos mètodes de transport: a peu, amb bicicleta i en 
transport públic. 

La mobilitat sostenible té com a objectius globals contribuir a millorar aspectes com l’accessibilitat, la 
competitivitat del territori, la qualitat de l’ocupació, l’equitat, la seguretat viària, i la salut. 

Un cop analitzada la mobilitat actual, la mobilitat generada i els criteris per a la mobilitat sostenible s’observa 
que els principals problemes de mobilitat a la Bisbal d’Empordà són: 

- Els carrers estrets del nucli antic del nucli (per exemple al carrer Cavallers d’ambdós sentits) 
sovint no permeten el pas de dos vehicles alhora i suposen un coll d’ampolla per accedir al barri 
antic. 

- El creuament de la C-66 (xarxa primària de Palafrugell a Besalú) pel nucli urbà suposa una elevada 
intensitat de trànsit en zona residencial. En aquest sentit, el trànsit s’incrementa a l’estiu per tal 
d’accedir als municipis costaners (Palafrugell, Palamós, l’Estartit, Tamariu, etc.). Tanmateix, la 
proposta de variant de la Bisbal d’Empordà i Corçà es troba en tràmit. Atès que el procediment 
d’avaluació d’impacte ambiental d’aquest projecte no ha finalitzat, i per tant, no disposa d’aprovació 
definitiva per la Direcció General de Carreteres, el POUM de la Bisbal fa la reserva de sòl de 
l’alternativa sud (segons la reserva territorial que se’n fa al Pla Territorial Parcial de les Comarques 
Gironines aprovat definitivament l’any 2010).  

- Així mateix, i per manca de civisme, sovint els turismes privats paren a la C-66 per accedir a les 
botigues i fer encàrrecs, ocasionant problemes de trànsit i incrementant el risc d’’accident. 

- La Bisbal d’Empordà, tot i ser ciutat, no disposa d’estació d’autobusos. Actualment les parades 
existents al municipi no disposen de marquesina i es situen al llarg de la C-66. En la parada de les 
Voltes (atenent a la manca d’espai) els autobusos paren a la mateixa via, cosa que provoca 
embussos i dificulta la circulació. No obstant el POUM preveu l’adequació de l’estació d’autobusos 
en el SMU11. 

A més dels criteris normatius (veure apartat 4.1 de l’EAMG), a continuació s’aporta una proposta de mesures 
per tal que la mobilitat sostenible (tant interna, com externa) quedi assegurada en totes les fases de 
desenvolupament del planejament general i derivat (fase de planejament, fase de redacció del projecte 
executiu i d’urbanització, fase d’obra i/o fase d’explotació). 
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Pel que fa a la mobilitat externa (gestionada fora del municipi però amb influència directa): 

MOBILITAT EXTERNA 

Mesura Fase  
Aspecte de la mobilitat 
sostenible que reforça 

1. Analitzar en la fase d’explotació la necessitat d’ampliar expedicions i millorar la 
compatibilitat d’horaris autobús, per tal que creixi el percentatge d’usuaris del 
transport públic per motius de treball, sobretot un cop s’executin els nous 
sectors urbanístics amb més creixement residencial (SUD03, SUD01, SMU13, 
SMU12, PAU01, SMU10). Tots aquests sectors es troben allunyats més de 500 
m de la futura estació d’autobusos prevista pel POUM (SMU11) 

Fase d’explotació 
Competitivitat del territori 

Equitat 

2. Fer la reserva de sòl per a la nova estació d’autobusos de la Bisbal d’Empordà. 
Prevista en el POUM en el SMU11. 

Fase planejament 

Competitivitat del territori 

Equitat 

Qualitat de l’ocupació 

3. Dissenyar l’estació d’autobusos com a espai intermodal, potenciant l’ús del 
transport públic i de la bicicleta a més de reservar espais per a l’aparcament 
dissuasiu de vehicles privats (turismes i motocicletes) i per a l’accés a peu des 
del nucli. 

Fase de redacció 
del projecte 
executiu i 

d’urbanització 

Competitivitat del territori 

Accessibilitat 

Qualitat de l’ocupació 

4. Instal·lar marquesines en les parades de bus de l’Avinguda Josep Tarradelles, 
de l’Aigüeta i del CAP mentre no s’executi el sector SMU11 on s’hi preveu la 
nova estació d’autobusos. En la parada de l’Avinguda de les Voltes no és 
necessària ni viable la marquesina.  

Fase d’explotació 
Seguretat viària 

Qualitat de l’ocupació 

Pel que fa a la mobilitat interna (dins de l’àmbit del POUM de la Bisbal d’Empordà): 

MOBILITAT INTERNA 

Mesura Fase  
Aspecte de la mobilitat 
sostenible que reforça 

1. En el nucli antic de la Bisbal d’Empordà no és possible dissenyar-hi xarxes 
separades de mobilitat, per la dimensió dels carrers existents, per una 
escassa trama urbana, etc. pel que es proposa establir una zona de 
convivència entre vianants i vehicles i velocitat màxima dels vehicles de 20 
km/h a tota la zona antiga del nucli. Tot i que a la pràctica sembla que aquest 
és el funcionament actual, cal senyalitzar aquestes zones dins del municipi i 
estudiar la possibilitat de restringir l’aparcament de vehicles i la circulació en 
determinats punts del casc antic. 

Fase d’explotació 
Seguretat viària  

Accessibilitat 

2. En tots els vials amb un amplada de secció igual o inferior a 7 m es podrà 
permetre la circulació en una única plataforma de vianants, bicicletes i 
transport motoritzar. No obstant, s’haurà de restringir la circulació en un sol 
sentit, evitar-hi l’aparcament de vehicles i regular-hi una velocitat no superior a 
20 Km/h. 

Fase d’explotació 
Seguretat viària  

Accessibilitat 

3. Crear un itinerari a peu circular des del nucli de la Bisbal d’Empordà, que surti 
del centre del nucli i enllaci amb els Parcs de Salut (Dipsalut) i amb els nuclis 
del municipi (Sant Pol i Castell d’Empordà). 

Fase d’explotació Salut 



  

POUM DE LA BISBAL D’EMPORDÀ  -81- 
ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA  DOCUMENT X  
 

MOBILITAT INTERNA 

Mesura Fase  
Aspecte de la mobilitat 
sostenible que reforça 

4. Pintar passos de vianants en els nous sectors urbanístics. La vorera ha de 
tenir continuïtat i ha de permetre el creuament de la calçada mitjançant passos 
de vianants degudament senyalitzats que permetin un desplaçament 
completament segur. En el cas que es consideri necessari, el pas de vianants 
es pintarà sobre plataforma sobreelevada, afavorint la pacificació del trànsit. 

Fase de redacció 
del projecte 

d’urbanització 

 Fase d’obra 

Fase d’explotació 

Seguretat viària  

Accessibilitat 

5. Col·locació de guals a les voreres en passos de vianants (passos de zebra). 
Per tal d’adaptar l’itinerari a persones amb mobilitat reduïda el creuament als 
passos de vianants ha de poder-se fer a través d’un gual. 

Fase de redacció 
del projecte 

d’urbanització 

 Fase d’obra 

Fase d’explotació 

Seguretat viària  

Accessibilitat 

6. En els nous sectors urbanístics es recomana disposar de passos per a 
vianants separats com a màxim 100-150 m entre ells. L’emplaçament 
d’aquests passos per a vianants caldrà detallar-los en els projectes 
d’urbanització i en els estudis d’avaluació de la mobilitat del planejament 
derivat (Plans parcials, etc). 

Fase de 
planejament 

Fase de redacció 
del projecte 

d’urbanització 

Seguretat viària  

Accessibilitat 

7. Les voreres dels nous sectors urbanístics hauran de tenir una amplada 
suficient. Com a criteri general, les voreres de qualsevol vial disposaran d’una 
amplada mínima lliure d’obstacles de 1’4 m, sempre que sigui possible. 

Fase de redacció 
del projecte 

d’urbanització 

 Fase d’obra 

Fase d’explotació 

Seguretat viària  

Accessibilitat 

Qualitat de l’ocupació 

8. Senyalitzar el pas preferent dels vehicles pesants per la circumval·lació del 
sud del nucli (que enllaça l’Avinguda Josep Tarradellas, amb el carrer 
Vinyoles, i l’Avinguda Josep Irla fins altre cop la carretera C-66 fora del nucli). 
Aquesta senyalització s’hauria de posar a ambdós punts d’accés a la 
circumval·lació (rotonda de l’Aigüeta i rotonda d’accés des de Forallac) amb 
l’objectiu de descongestionar de vehicles pesants i de trànsit el pas de la C-66 
pel nucli de la Bisbal d’Empordà. 

Fase d’explotació 

Competitivitat del territori 

Seguretat viària 

Qualitat de l’ocupació 

9. Tal com determina el PTPCG, el POUM ha de preveure la transformació de 
l’actual C-66 en via cívica i de suport del transport col·lectiu que estructuri 
el conjunt un cop executada la variant d’aquesta carretera. Afavorir-hi la 
intermodalitat (per a vianants, tramvia, carril bici i vehicles) i instarurar-hi 
mesures de pacificació del trànsit (esquenes d’ase, etc.) per tal que esdevingui 
un carrer pràcticament peatonal i de passeig. 

Fase de redacció 
del projecte 

d’urbanització 

 Fase d’obra 

Fase d’explotació  

Competitivitat del territori 

Seguretat viària 

Accessibilitat 

Salut 

Qualitat de l’ocupació 

10. En la planificació i execució de la variant de la Bisbal d’Empordà i Corçà caldrà 
projectar passos elevats per a vianants (a poder ser multifuncionals i 
vegetats per permetre també el pas de la fauna) per tal de no comprometre la 
connectivitat social i ecològica i no dividir el municipi. El traçat sud de la 
variant de la C-66 interfereix la carretera GI-660, amb el sender de Gran 
recorregut GR92 i amb diversos camins rurals que connecten la ciutat amb les 
Gavarres. Es proposa un mínim de 3 passos elevats en els 2 Km de variant 
projectada al terme municipal (un a l’alçada del camí de Can Monjo, un a 
l’alçada del camí de Can Rauric, i un a l’alçada del camí de la Casa Nova de 
Sant Pol). 

Fase de redacció 
del projecte 

d’urbanització 

 Fase d’obra 

Fase d’explotació 

Competitivitat del territori 

Equitat 

Seguretat viària 

Accessibilitat 

Qualitat de l’ocupació 
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MOBILITAT INTERNA 

Mesura Fase  
Aspecte de la mobilitat 
sostenible que reforça 

11. El Pla d'infraestructures del transport de Catalunya 2006-2026 (PITC) preveu 
la creació d’un tramvia intercomarcal entorn les Gavarres (seguint el traçat 
del tern petit) que permetés la connexió entre Girona, l’aeroport i la Costa 
Brava. Passat Púbol el traçat aniria paral·lel a la carretera C-66 fins arribar a la 
Bisbal d’Empordà. El pas de la Bisbal es faria per la ronda sud i s’hauria de 
vorejar el poble passant prop del convent de Sant Sebastià. El tramvia 
continuaria parant a Fonteta i tornant a reprendre el traçat de la C-66 fins a 
Palafrugell. L’itinerari cap a Palafrugell es realitzaria contigu a la carretera 
existent, separant la plataforma del tram-tren per mitjà d’un sistema de 
contenció de vehicles de tipus infranquejable. El PITC preveu tres baixadors a 
la Bisbal d’Empordà. 

El POUM ha de contemplar aquesta possible nova infraestructura i no 
projectar nous sectors urbanístics que interfereixin en el traçat projectat del 
tramvia. 

Fase de 
planejament  

Fase de redacció 
del projecte 

d’urbanització 

 Fase d’obra 

Fase d’explotació 

Competitivitat del territori 

Equitat 

Seguretat viària 

Accessibilitat 

Qualitat de l’ocupació 

12. S’haurà de complir la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 
l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, i del Decret 135/1995 
de 24 de març que la desplega. Aquests criteris caldrà aplicar-los tant en els 
nous sectors urbanístics de creixement com en les actuacions de remodelació 
urbana (SMU i PA), i afecta tant a la xarxa d’itineraris principals per a vianants 
com a la resta d’espais on es prevegin els desplaçaments per a vianants. En 
el cas de les zones i carrers històrics s’aniran aplicant de forma progressiva 
segons sigui possible. En aquest sentit, s’evitarà la instal·lació d’obstacles 
(papereres, faroles, etc.) al mig de la vorera de la nova vialitat, que puguin 
comprometre l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda 

Fase de redacció 
del projecte 

d’urbanització 

 Fase d’obra 

Fase d’explotació 

Accessibilitat 

Seguretat viària  

Qualitat de l’ocupació 

13. Garantir la connexió als principals pols de mobilitat. La xarxa d’itineraris 
principals per a vianants haurà de permetre la connexió cap als principals pols 
de mobilitat del municipi, és a dir cap als equipaments existents al municipi, 
les parades d’autobús interurbà, la nova estació d’autobusos (SM11), els 
parcs urbans més freqüentats, principals àrees d’activitat laboral (SUND-02), 
els nous equipaments escolars (SUND-03) etc. Tots els nous sectors de 
creixement o de millora urbana hauran de disposar d’una accessibilitat 
immediata a la xarxa d’itineraris principals per a vianants (veure Mapes 2 i 3). 

Fase de redacció 
del projecte 

d’urbanització 

 Fase d’obra 

Fase d’explotació 

Seguretat viària  

Qualitat de l’ocupació 

14. Fomentar un disseny urbanístic en el projecte d’urbanització que eviti 
l’ocupació de l’espai per a vianants per part del trànsit motoritzat (com ara 
l’estacionament sobre les voreres). Aquesta actuació s’haurà d’avaluar en 
cada cas, però en determinats sectors del municipi caldrà garantir la separació 
entre l’espai destinat a vianants i l’espai dels vehicles, amb l’objectiu d’evitar 
l’aparcament indegut de vehicles en l’espai reservat per a vianants, ja sigui per 
mitjà d’elements de mobiliari urbà que impedeixi l’aparcament (com per 
exemple a l’Avinguda de les Voltes) o bé ubicar el verd urbà a l’espai més 
proper entre la vorera i l’espai destinat al trànsit motoritzat. 

Fase de redacció 
del projecte 

d’urbanització 

 Fase d’obra 

Fase d’explotació 

Accessibilitat 

Seguretat viària  

Qualitat de l’ocupació 
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MOBILITAT INTERNA 

Mesura Fase  
Aspecte de la mobilitat 
sostenible que reforça 

15. Pacificar el trànsit rodat en els carrers Jaume II, Avinguda Josep Irla, Avinguda 
President Companys, i a la carretera a Castell d’Empordà, on sovint hi ha 
excés de velocitat i infraccions de trànsit, mitjançant esquenes d’ase o passos 
de vianants amb ressalts. 

Fase de redacció 
del projecte 

d’urbanització 

 Fase d’obra 

Fase d’explotació 

Seguretat viària 

Salut 

16. Preveure unes 8.840* places d’aparcament per a bicicletes fora de via pública 
i vincular-les a les zones verdes i als nous equipaments (escola, zona 
esportiva, estació d’autobusos, etc). Potenciar la intermodalitat instal·lant 
places d’aparcament per a bicicletes en les parades de bus interurbà. 

*Cal tenir en compte que aquest valor calculat en el present EAMG pot ser 
sobreestimat atesos els motius que s’expliquen en l’apartat 3.2. Per tant, es podrà 
ajustar a les realitats de desenvolupament de cada sector. 
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d’urbanització 

 Fase d’obra 
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Qualitat de l’ocupació 

Equitat 

17. Consolidar i ampliar la xarxa d’itineraris per a bicicletes tant per als 
desplaçaments de mobilitat obligada (per treball o estudis) com per d’altres 
usos lúdics i quotidians. Connectar el nucli de la Bisbal d’Empordà amb els 
nuclis de Sant Pol i de Castell d’Empordà, mitjançant les rutes de Dipsalut, i 
millorar la xarxa ciclable al casc antic. 

Fase de redacció 
del projecte 

d’urbanització 

Fase d’explotació 

Salut 

Seguretat viària 

Qualitat de l’ocupació 

18. Preveure entorn unes 1.795* places d’aparcament per a turismes i unes 897* 
places d’aparcament per a motocicletes fora de la via pública. En el 
desenvolupament dels sectors urbanístics es pot justificar la necessitat de 
menys places d’aparcament fora de la via pública un cop considerades les 
previstes en via pública a cada sector. 

*Cal tenir en compte que aquests valors calculats en el present EAMG pot ser 
sobreestimat atesos els motius que s’expliquen en l’apartat 3.2. Per tant, es podrà 
ajustar a les realitats de desenvolupament de cada sector. 
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d’urbanització 

Qualitat de l’ocupació 

Equitat 

19. Les places d’aparcament per a turismes dels nous sectors urbanístics, tant 
dins com a fora de la via pública, hauran de tenir unes mides mínimes de 4,75 
x 2,4 m, i les places d’aparcament per a motocicletes de 2,20 x 1 m. 
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Fase d’obra 
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Equitat 

Seguretat viària 

20. Pel que fa a vehicles adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, en els 
nous sectors urbanístics caldrà destinar com a mínim 1 plaça per a cada 100 
per a minusvàlids amb una amplada mínima de 3,30 m. 
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d’urbanització 

Fase d’obra 
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Equitat 

Qualitat de l’ocupació 

21. En el desenvolupament dels sectors urbanístics PAU02, PAU07, SMU11, 
SMU10, SMU12, SUD01, SUD03, SUND01, SUND02, i SUND03 s’haurà de 
preveure una zona destinada a aparcament en via pública, a més dels que 
s’hauran d’adequar en línia en les vialitats amb prou amplada a tots els nous 
sectors urbanístics. 
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4.3. PROPOSTA DE FINANÇAMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC 

En aquest capítol es presenta un estimació dels costos generats per l’increment de la mobilitat així com 
una proposta de contribució al finançament, seguint les directrius del Decret 344/2006, en el seu article 19.1: 

 “L’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat generada ha d’incorporar una proposta de finançament dels diferents 
costos generats per l’increment de mobilitat degut a la nova actuació i establir l’obligació de les persones 
propietàries, en els termes fixats per la legislació urbanística, de costejar i, si escau, executar la urbanització, 
així com les infraestructures de connexió amb les principals xarxes de vianants, de bicicletes, de circulació 
de vehicles i de transport públic o el reforçament d’aquestes, quan sigui necessari com a conseqüència de la 
magnitud de l’actuació”.  

A més, segons l’article 19.2, “...les persones propietàries estan obligades a participar en els costos d’implantació de 
l’increment de serveis de transport públic mitjançant l’actualització a 10 anys del dèficit d’explotació del servei de 
transport públic de superfície en proporció a l’increment del nombre de línies o perllongament de les existents, amb els 
paràmetres de càlcul indicats a l’annex IV. Les administracions han de vetllar perquè aquest finançament es destini a les 
administracions competents en matèria de transports segons l’àmbit territorial”. 

4.3.1. Costos de la mobilitat generada 

Els costos de les obres d’urbanització dels vials, de les voreres, dels passos de vianants, de la senyalització 
vertical i horitzontal corresponent, de les barres d’aparcament de bicicletes (disseny U invertida), etc. 
s’inclouen en les partides dels costos d’urbanització de cada sector urbanístic (Fitxes urbanístiques i en 
l’Agenda econòmica i el Pla d’etapes del POUM de la Bisbal d’Empordà). 

Al municipi no hi ha servei de transport públic urbà, només interurbà. 

Pel que fa al servei de transport públic, no es proposa incrementar ni el recorregut actual ni el nombre de 
parades en sòl urbà. El nombre d’expedicions/dia de transport col·lectiu és suficient i proporcional al 
nombre d’usuaris actuals i connecta la ciutat de la Bisbal d’Empordà amb Girona (pràcticament de forma 
directa), amb Figueres, amb Palafrugell i amb Torroella de Montgrí. No obstant, en el cas de la connexió amb 
Flaçà (on hi ha l’estació de tren), els horaris de les expedicions no són compatibles amb els horaris del tren. 

Per tant, actualment no es considera necessari ampliar el nombre de parades en el municipi, i menys 
amb la previsió de la nova estació d’autobusos que fa el POUM en el sector SMU11. No obstant, podria ser 
necessari incrementar el nombre d’expedicions a determinats destins, un cop executats tots els sectors 
urbanístics previstos en el POUM (els quals generaran una nova mobilitat amb transport públic de 1.234 
viatges/dia). 

Pel que fa al transport públic en bus, considerant (1) que només el 3% dels viatges generats al municipi es 
fan en transport públic, i (2) un factor d’hora punta del 25%, s’estima una necessitat en hora punta de 308 
noves places/autobús. Considerant una capacitat de 40 passatgers/bus aquest volum pot ser absorbit per 
8 expedicions (tenint en compte que els treballadors/es tenen orígens i destinacions diferents i que la 
mobilitat per motius d’estudi en transport públic és només del 24%).  
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En aquest sentit el POUM de la Bisbal d’Empordà ja fa la reserva de sòl en el sector SMU11 per a la 
construcció de la futura estació d’autobusos del municipi.  

En aquest moment de planejament i atenent al baix percentatge d’usuaris actuals del bus (3%), no es 
preveuen costos derivats de l’increment de la mobilitat generada del servei de transport públic, ja que 
no és necessària una ampliació de la ruta actual perquè un dels objectius principals del POUM ha estat el 
creixement en els buits urbans. En aquest sentit, l’increment del nombre d’expedicions no suposa un cost 
addicional al desenvolupament dels nous sectors urbanístics, atès que el municipi de la Bisbal 
d’Empordà no disposa de servei de transport urbà. 

Els futurs estudis d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG) dels planejaments derivats que desenvolupin 
els sectors urbanístics en sòl urbanitzable hauran de detallar les actuacions concretes, segons el que s’indica 
en el present EAMG, pels sectors de desenvolupament que defineix el POUM de la Bisbal d’Empordà, i 
realitzar una proposta detallada del finançament per cadascuna de les actuacions que finalment es 
contemplin com a viables en cada sector. 
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5. CONCLUSIÓ 

El present Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada (EAMG) del POUM de la Bisbal d’Empordà es 
redacta d’acord amb el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada. 

Amb l’EAMG del POUM de la Bisbal d’Empordà ha estat possible conèixer de manera estimativa la mobilitat 
generada que es podria derivar de la implantació dels nous sectors urbanístics (PAU, SMU, SUD i SUND) 
previstos en el planejament general de la Bisbal d’Empordà, calculada a partir dels usos de cada sector (ús 
residencial, ús industrial, zona verda, equipaments, etc.). A partir de l’estimació de la futura  demanda de 
mobilitat s’ha pogut valorar la suficiència de la xarxa actual d’itineraris (vehicles, vianants, bicicletes i 
transport col·lectiu). Aquest diagnòstic ha permès proposar mesures que poden contribuir a la mobilitat 
sostenible del municipi, millorant aspectes com l’accessibilitat, la competitivitat del territori, la qualitat de 
l’ocupació, l’equitat, la seguretat viària i la salut. Per tant el present EAMG del POUM de la Bisbal d’Empordà 
ha assolit els següents objectius: 

1. Avalua l’increment potencial dels desplaçaments provocats per la nova implantació urbanística 
(usos industrials, equipament comunitari, zones verdes i espais lliures, nova vialitat, etc). 

2. Avalua la capacitat d’absorció dels serveis viaris i dels sistemes de transport, incloent-hi els 
sistemes de transport de baix o nul impacte (desplaçaments en bicicleta o a peu). 

3. Proposa les xarxes per on s’haurà de distribuir la nova mobilitat, tot valorant la viabilitat del 
POUM per a gestionar de manera sostenible aquesta nova mobilitat.  

4. Defineix mesures i actuacions necessàries per tal que la nova mobilitat generada segueixi unes 
pautes caracteritzades per la intermodalitat i la sostenibilitat. 

D’acord amb les dades de mobilitat actual (obtingudes a partir de l’Enquesta de Mobilitat Obligada 
efectuada l’any 2001) a la Bisbal d’Empordà: 

 El municipi de la Bisbal d’Empordà, va tenir l’any 2001 un total de 5.427 desplaçaments (entre 
viatges interns, a altres municipis i des d’altres municipis) i en va atraure un total de 3.729 viatges. El 
74% dels desplaçaments van ser generats i el 68% van ser atrets al municipi. 

 Un 43% (2.344 viatges) són desplaçaments interns, és a dir, tenen com origen i destinació el 
mateix municipi de la Bisbal d’Empordà. 

 Un 31% de tots els desplaçaments per mobilitat obligada són desplaçaments externs (1.698 
viatges). 

 Del total de desplaçaments generats (5.427 viatges/dia any 2001) un 91% (4.937) eren per motius 
de treball i un 9% (490) per motius d’estudis. 

 Del total de desplaçaments generats l’any 2001 pel municipi de la Bisbal d’Empordà, el 60% 
(2.432) eren homes i el 40% (1.610) eren dones. 

 Del total de desplaçaments atrets l’any 2001 (68%) pel municipi de la Bisbal d’Empordà, el 58% 
(2.184) eren homes i el 42% eren dones (1.545). 
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 Del total de desplaçaments generats pel municipi de la Bisbal d’Empordà (tant per treball com per 
estudis) un 71% es realitzen en vehicle privat, un 26% a peu o en bicicleta, i un 3% en transport 
públic. 

 Del total de desplaçaments generats per motius de treball al municipi de la Bisbal d’Empordà, el 
73% són en vehicle privat, un 26% a peu o en bicicleta i menys d’un 1% en transport públic. 

 Del total de desplaçaments generats per motius d’estudis al municipi de la Bisbal d’Empordà, el 
45% es realitzen en vehicle privat, el 31% a peu i el 24% en transport públic. 

 Els desplaçaments interns al municipi es realitzen en vehicle privat (en un 58% dels casos), i a peu 
(en un 42%). No hi ha transport públic urbà en el municipi de la Bisbal d’Empordà. Segons les dades 
IDESCAT sembla ser que 7 persones utilitzen el transport interurbà per a desplaçaments interns. 
Aquesta última dada és poc probable. 

 Els desplaçaments externs es realitzen bàsicament en vehicle privat (un 92%), en transport públic 
en un 6%, i a peu en un 2%. L’ús del transport públic en desplaçaments externs és baix, tot i que 
l’oferta de transport col·lectiu al municipi permet realitzar desplaçaments sense transbord a les dues 
capitals de comarca més pròximes (Girona i Figueres). 

 Els desplaçaments atrets al municipi (fonamentalment per motius de feina) es realitzen en un 
74% en vehicle privat. 

 Destaca el fet que el 42% dels desplaçaments interns per motius de feina o estudis es 
realitzen a peu o en bicicleta. 

 Del total de treballadors amb destí a la Bisbal d’Empordà, el 63% són residents i el 37% són no 
residents (dades EMO 2001). 

 Del total de desplaçaments externs o a altres municipis (tant per motius de feina com per motius) el 
57% es realitza fora de la comarca i el 43% dins de la comarca. 

 Del total de desplaçaments externs del municipi per motius de feina, el 67% es realitzen a la 
pròpia comarca i el 33% fora. El principal destí per motius de feina és Forallac (17% dels 
desplaçaments externs) i Girona (12% dels desplaçaments externs), mentre que per motius 
d’estudis el principal destí dels desplaçaments externs és Girona (75%) i Palafrugell (11%). 

 Del total de desplaçaments externs per motius d’estudis, el 86% es realitzen fora de la comarca i 
només el 14% dins de la comarca. El principal destí per motius d’estudis són Girona (amb un 75% 
dels desplaçaments) i Palafrugell (amb un 11% dels desplaçaments). 

 Del total de desplaçaments des d’altres municipis, els principals municipis atrets per motius de 
feina a la Bisbal d’Empordà són Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura (en un 18% dels 
desplaçaments), Forallac (12%), Palafrugell (12%) i Corçà (10%).  

 Del total de desplaçaments des d’altres municipis, els principals municipis atrets per motius 
d’estudis a la Bisbal d’Empordà són Forallac (en un 28% dels desplaçaments), Corçà (en un 18%), 
Palafrugell (en un 7%), i Torroella de Montgrí (en un 6%). 
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 Les dades posen de manifest que per disminuir la dependència del vehicle privat en els 
desplaçaments externs i atrets de la Bisbal d’Empordà s’han de millorar les connexions en 
transport públic, en especial amb aquells municipis que concentren una major relació amb la 
Bisbal d’Empordà, com ara Girona (16% dels desplaçaments), Palafrugell (8%) i els municipis veïns 
(Forallac, Corçà, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, etc). No obstant, existeix connexió amb 
transport públic en tots aquests municipis. 

A partir de la mobilitat actual i del planejament general de la Bisbal d’Empordà s’ha calculat la mobilitat 
generada pels nous creixements urbanístics previstos en el POUM: 

- Els nous sectors urbanístics previstos en el POUM de la Bisbal d’Empordà generaran un total de 41.128 
viatges/dia. 

- Per usos, el residencial serà el que generarà més nombre de viatges (17.949 viatges dia, el que 
equival al 44% de la nova mobilitat), seguit per l’ús d’equipaments (12.297 viatges/dia, el que equival al 
30% de la nova mobilitat). Els espais lliures o zones verdes (4.660 viatges/dia) i les activitats 
econòmiques o industrials (6.222 viatges/dia) generaran el 26% restant de la nova mobilitat. Els 
equipaments, en especial els escolars i esportius, també poden generar un nombre elevat de viatges, 
amb especial rellevància dels viatges “atrets”. 

- D’acord amb l’anàlisi de la distribució modal de mobilitat actual de la població de la Bisbal d’Empordà 
(segons EMO any 2001) realitzat en l’apartat 2.3.2 del present EAMG, d’aquests 41.128 viatges 
generats per als nous sectors urbanístics previstos en el POUM de la Bisbal d’Empordà, el 71% es 
realitzaran en vehicle privat (el que equival a 29.201 viatges/dia), un 26% a peu o en bicicleta (el que 
equival a 10.693    viatges/dia), i un 3% en transport públic (el que equival a 1.234 viatges/dia). 

- Els sectors on es generaran més viatges seran lògicament els que tenen més sostre programat i més 
nombre d’habitatges contemplats: SUD03 (6.990 viatges/dia, 272 habitatges, espais lliures, equipaments 
i activitats econòmiques), SUD01 Mas Clarà (6.292 viatges/generats, 186 habitatges, espais lliures i 
equipaments), SMU13 Terracota (3.151 viatges/dia, 90 habitatges, espais lliures, equipaments i activitats 
econòmiques),SMU12 Brancos-Sirvent (2.813 viatges/dia, 120 habitatges, espais lliures, equipaments i 
activitats econòmiques), PAU01 l’Aigüeta (2.490 viatges/dia, activitats econòmiques i espais lliures), i 
SMU10 La Catalana (2.255 viatges/dia, 96 habitatges, espais lliures, equipaments i activitats 
econòmiques). Aquests 5 sectors urbanístics generaran el 58% de la nova mobilitat prevista en el 
POUM de la Bisbal d’Empordà. 

En relació amb la necessitat d’aparcament dins i fora de via pública dels nous sectors urbanístics del POUM 
de la Bisbal d’Empordà es conclou: 

- Segons els Annexos 2 i 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació 
de la mobilitat generada, els nous sectors urbanístics del municipi tenen una necessitat de 1.795 places 
d’aparcament de turismes fora de via pública, de 897 places per a motocicletes i de 8.840 places per a 
bicicletes. No obstant, i pels motius que es detallen a l’apartat 3.2 del present EAMG, aquests valors 
poden ésser sobreestimats. 
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- Considerant que l’índex de motorització actual és de 0’73 vehicles/habitant, amb el creixement previst en 
el POUM (1.568 habitatges nous, considerant 3 persones/habitatge) s’incrementarà el parc mòbil en 
uns 3.433 vehicles més.  

- El POUM de la Bisbal d’Empordà preveu una nova vialitat de 109.328 m2 repartida en cada sector, si 
aquesta vialitat té l’amplada suficient per a permetre l’aparcament en línia en una banda dels nous 
carrers, i considerant els 1.795 aparcaments per a turismes a construir fora de via pública, no es 
preveuen problemes d’aparcament en via pública en el municipi amb la nova ordenació i amb la 
previsió que es fa d’aparcament de cada sector. Altrament, el POUM preveu noves zones 
d’aparcament en el PAU7- Carrer de Sant Josep, amb una superfície de 1.173 m2 (situada entre el sòl 
qualificat com a equipaments i el sòl d’espais lliures), en el SMU10, en el SMU12, etc... a més dels 
aparcaments en línia de la nova vialitat. 

- Actualment no hi ha problemes d’aparcament a la Bisbal d’Empordà ja que disposa d’una quantitat 
important d’aparcament. en total hi ha una oferta de més de 850 places en aparcaments públics i de prop 
de 30 places d’aparcament per a camions, als quals s’hi ha de sumar els aparcaments en línia en la via 
pública. Tot els aparcaments asfaltats i senyalitzats disposen a més de les places per a minusvàlids. 
Altrament, val a dir que moltes activitats comercials (supermercats, ceràmiques, etc) disposen de places 
d’aparcament per als seus clients, que es troben obertes a l’ús públic. 

Un cop analitzada la mobilitat actual, la mobilitat generada i els criteris per a la mobilitat sostenible s’observa 
que els principals problemes de mobilitat a la Bisbal d’Empordà són: 

- Els carrers estrets del nucli antic del nucli (per exemple al carrer Cavallers d’ambdós sentits) 
sovint no permeten el pas de dos vehicles alhora i suposen un coll d’ampolla per accedir al barri 
antic. 

- El creuament de la C-66 (xarxa primària de Palafrugell a Besalú) pel nucli urbà suposa una elevada 
intensitat de trànsit en zona residencial. En aquest sentit, el trànsit s’incrementa a l’estiu per tal 
d’accedir als municipis costaners (Palafrugell, Palamós, l’Estartit, Tamariu, etc.). Tanmateix, la 
proposta de variant de la Bisbal d’Empordà i Corçà es troba en tràmit. Atès que el procediment 
d’avaluació d’impacte ambiental d’aquest projecte no ha finalitzat, i per tant, no disposa d’aprovació 
definitiva per la Direcció General de Carreteres, el POUM de la Bisbal fa la reserva de sòl de 
l’alternativa sud (segons la reserva territorial que se’n fa al Pla Territorial Parcial de les Comarques 
Gironines aprovat definitivament l’any 2010).  

- Així mateix, i per manca de civisme, sovint els turismes privats paren a la C-66 per accedir a les 
botigues i fer encàrrecs, ocasionant problemes de trànsit i incrementant el risc d’’accident. 

- La Bisbal d’Empordà, tot i ser ciutat, no disposa d’estació d’autobusos. Actualment les parades 
existents al municipi no disposen de marquesina i es situen al llarg de la C-66. En la parada de les 
Voltes (atenent a la manca d’espai) els autobusos paren a la mateixa via, cosa que provoca 
embussos i dificulta la circulació. No obstant el POUM preveu l’adequació de l’estació d’autobusos 
en el SMU11. 
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A més dels criteris normatius (veure apartat 4.1 de l’EAMG), a continuació s’aporta una proposta de mesures 
per tal que la mobilitat sostenible (tant interna, com externa) quedi assegurada en totes les fases de 
desenvolupament del planejament general i derivat (fase de planejament, fase de redacció del projecte 
executiu i d’urbanització, fase d’obra i/o fase d’explotació). 

En relació amb la mobilitat externa (gestionada fora del municipi però amb influència directa) es 
proposen les següents mesures: 

1. Analitzar en la fase d’explotació la necessitat d’ampliar expedicions i millorar la compatibilitat d’horaris autobús, per tal que 
creixi el percentatge d’usuaris del transport públic per motius de treball, sobretot un cop s’executin els nous sectors 
urbanístics amb més creixement residencial (SUD03, SUD01, SMU13, SMU12, PAU01, SMU10). Tots aquests sectors es 
troben allunyats més de 500 m de la futura estació d’autobusos prevista pel POUM (SMU11) 

2. Fer la reserva de sòl per a la nova estació d’autobusos de la Bisbal d’Empordà. Prevista en el POUM en el SMU11. 

3. Dissenyar l’estació d’autobusos com a espai intermodal, potenciant l’ús del transport públic i de la bicicleta a més de 
reservar espais per a l’aparcament dissuasiu de vehicles privats (turismes i motocicletes) i per a l’accés a peu des del 
nucli. 

4. Instal·lar marquesines en les parades de bus de l’Avinguda Josep Tarradelles, de l’Aigüeta i del CAP mentre no s’executi 
el sector SMU11 on s’hi preveu la nova estació d’autobusos. En la parada de l’Avinguda de les Voltes no és necessària ni 
viable la marquesina.  

En relació amb la mobilitat interna (dins de l’àmbit del POUM de la Bisbal d’Empordà) es proposen les 
següents mesures: 

1. En el nucli antic de la Bisbal d’Empordà no és possible dissenyar-hi xarxes separades de mobilitat, per la dimensió dels 
carrers existents, per una escassa trama urbana, etc. pel que es proposa establir una zona de convivència entre vianants i 
vehicles i velocitat màxima dels vehicles de 20 km/h a tota la zona antiga del nucli. Tot i que a la pràctica sembla que 
aquest és el funcionament actual, cal senyalitzar aquestes zones dins del municipi i estudiar la possibilitat de restringir 
l’aparcament de vehicles i la circulació en determinats punts del casc antic. 

2. En tots els vials amb un amplada de secció igual o inferior a 7 m es podrà permetre la circulació en una única plataforma 
de vianants, bicicletes i transport motoritzar. No obstant, s’haurà de restringir la circulació en un sol sentit, evitar-hi 
l’aparcament de vehicles i regular-hi una velocitat no superior a 20 Km/h. 

3. Crear un itinerari a peu circular des del nucli de la Bisbal d’Empordà, que surti del centre del nucli i enllaci amb els Parcs 
de Salut (Dipsalut) i amb els nuclis del municipi (Sant Pol i Castell d’Empordà). 

4. Pintar passos de vianants en els nous sectors urbanístics. La vorera ha de tenir continuïtat i ha de permetre el creuament 
de la calçada mitjançant passos de vianants degudament senyalitzats que permetin un desplaçament completament segur. 
En el cas que es consideri necessari, el pas de vianants es pintarà sobre plataforma sobreelevada, afavorint la pacificació 
del trànsit. 

5. Col·locació de guals a les voreres en passos de vianants (passos de zebra). Per tal d’adaptar l’itinerari a persones amb 
mobilitat reduïda el creuament als passos de vianants ha de poder-se fer a través d’un gual. 

6. En els nous sectors urbanístics es recomana disposar de passos per a vianants separats com a màxim 100-150 m entre 
ells. L’emplaçament d’aquests passos per a vianants caldrà detallar-los en els projectes d’urbanització i en els estudis 
d’avaluació de la mobilitat del planejament derivat (Plans parcials, etc). 

7. Les voreres dels nous sectors urbanístics hauran de tenir una amplada suficient. Com a criteri general, les voreres de 
qualsevol vial disposaran d’una amplada mínima lliure d’obstacles de 1’4 m, sempre que sigui possible. 

8. Senyalitzar el pas preferent dels vehicles pesants per la circumval·lació del sud del nucli (que enllaça l’Avinguda Josep 
Tarradellas, amb el carrer Vinyoles, i l’Avinguda Josep Irla fins altre cop la carretera C-66 fora del nucli). Aquesta 
senyalització s’hauria de posar a ambdós punts d’accés a la circumval·lació (rotonda de l’Aigüeta i rotonda d’accés des de 
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Forallac) amb l’objectiu de descongestionar de vehicles pesants i de trànsit el pas de la C-66 pel nucli de la Bisbal 
d’Empordà. 

9. Tal com determina el PTPCG, el POUM ha de preveure la transformació de l’actual C-66 en via cívica i de suport del 
transport col·lectiu que estructuri el conjunt un cop executada la variant d’aquesta carretera. Afavorir-hi la intermodalitat 
(per a vianants, tramvia, carril bici i vehicles) i instarurar-hi mesures de pacificació del trànsit (esquenes d’ase, etc.) per tal 
que esdevingui un carrer pràcticament peatonal i de passeig. 

10. En la planificació i execució de la variant de la Bisbal d’Empordà i Corçà caldrà projectar passos elevats per a vianants (a 
poder ser multifuncionals i vegetats per permetre també el pas de la fauna) per tal de no comprometre la connectivitat 
social i ecològica i no dividir el municipi. El traçat sud de la variant de la C-66 interfereix la carretera GI-660, amb el sender 
de Gran recorregut GR92 i amb diversos camins rurals que connecten la ciutat amb les Gavarres. Es proposa un mínim de 
3 passos elevats en els 2 Km de variant projectada al terme municipal (un a l’alçada del camí de Can Monjo, un a l’alçada 
del camí de Can Rauric, i un a l’alçada del camí de la Casa Nova de Sant Pol). 

11. El Pla d'infraestructures del transport de Catalunya 2006-2026 (PITC) preveu la creació d’un tramvia intercomarcal entorn 
les Gavarres (seguint el traçat del tern petit) que permetés la connexió entre Girona, l’aeroport i la Costa Brava. Passat 
Púbol el traçat aniria paral·lel a la carretera C-66 fins arribar a la Bisbal d’Empordà. El pas de la Bisbal es faria per la ronda 
sud i s’hauria de vorejar el poble passant prop del convent de Sant Sebastià. El tramvia continuaria parant a Fonteta i 
tornant a reprendre el traçat de la C-66 fins a Palafrugell. L’itinerari cap a Palafrugell es realitzaria contigu a la carretera 
existent, separant la plataforma del tram-tren per mitjà d’un sistema de contenció de vehicles de tipus infranquejable. El 
PITC preveu tres baixadors a la Bisbal d’Empordà. El POUM ha de contemplar aquesta possible nova infraestructura i no 
projectar nous sectors urbanístics que interfereixin en el traçat projectat del tramvia. 

12. S’haurà de complir la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques, i del Decret 135/1995 de 24 de març que la desplega. Aquests criteris caldrà aplicar-los tant en els nous 
sectors urbanístics de creixement com en les actuacions de remodelació urbana (SMU i PA), i afecta tant a la xarxa 
d’itineraris principals per a vianants com a la resta d’espais on es prevegin els desplaçaments per a vianants. En el cas de 
les zones i carrers històrics s’aniran aplicant de forma progressiva segons sigui possible. En aquest sentit, s’evitarà la 
instal·lació d’obstacles (papereres, faroles, etc.) al mig de la vorera de la nova vialitat, que puguin comprometre 
l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda 

13. Garantir la connexió als principals pols de mobilitat. La xarxa d’itineraris principals per a vianants haurà de permetre la 
connexió cap als principals pols de mobilitat del municipi, és a dir cap als equipaments existents al municipi, les parades 
d’autobús interurbà, la nova estació d’autobusos (SM11), els parcs urbans més freqüentats, principals àrees d’activitat 
laboral (SUND-02), els nous equipaments escolars (SUND-03) etc. Tots els nous sectors de creixement o de millora 
urbana hauran de disposar d’una accessibilitat immediata a la xarxa d’itineraris principals per a vianants. 

14. Fomentar un disseny urbanístic en el projecte d’urbanització que eviti l’ocupació de l’espai per a vianants per part del 
trànsit motoritzat (com ara l’estacionament sobre les voreres). Aquesta actuació s’haurà d’avaluar en cada cas, però en 
determinats sectors del municipi caldrà garantir la separació entre l’espai destinat a vianants i l’espai dels vehicles, amb 
l’objectiu d’evitar l’aparcament indegut de vehicles en l’espai reservat per a vianants, ja sigui per mitjà d’elements de 
mobiliari urbà que impedeixi l’aparcament (com per exemple a l’Avinguda de les Voltes) o bé ubicar el verd urbà a l’espai 
més proper entre la vorera i l’espai destinat al trànsit motoritzat. 

15. Pacificar el trànsit rodat en els carrers Jaume II, Avinguda Josep Irla, Avinguda President Companys, i a la carretera a 
Castell d’Empordà, on sovint hi ha excés de velocitat i infraccions de trànsit, mitjançant esquenes d’ase o passos de 
vianants amb ressalts. 

16. Preveure unes 8.840* places d’aparcament per a bicicletes fora de via pública i vincular-les a les zones verdes i als nous 
equipaments (escola, zona esportiva, estació d’autobusos, etc). Potenciar la intermodalitat instal·lant places d’aparcament 
per a bicicletes en les parades de bus interurbà. 

*Cal tenir en compte que aquest valor calculat en el present EAMG pot ser sobreestimat atesos els motius que s’expliquen 
en l’apartat 3.2. Per tant, es podrà ajustar a les realitats de desenvolupament de cada sector. 
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17. Consolidar i ampliar la xarxa d’itineraris per a bicicletes tant per als desplaçaments de mobilitat obligada (per treball o 
estudis) com per d’altres usos lúdics i quotidians. Connectar el nucli de la Bisbal d’Empordà amb els nuclis de Sant Pol i de 
Castell d’Empordà, mitjançant les rutes de Dipsalut, i millorar la xarxa ciclable al casc antic. 

18. Preveure entorn unes 1.795* places d’aparcament per a turismes i unes 897* places d’aparcament per a motocicletes fora 
de la via pública. En el desenvolupament dels sectors urbanístics es pot justificar la necessitat de menys places 
d’aparcament fora de la via pública un cop considerades les previstes en via pública a cada sector. 

*Cal tenir en compte que aquests valors calculats en el present EAMG pot ser sobreestimat atesos els motius que 
s’expliquen en l’apartat 3.2. Per tant, es podrà ajustar a les realitats de desenvolupament de cada sector. 

19. Les places d’aparcament per a turismes dels nous sectors urbanístics, tant dins com a fora de la via pública, hauran de 
tenir unes mides mínimes de 4,75 x 2,4 m, i les places d’aparcament per a motocicletes de 2,20 x 1 m. 

20. Pel que fa a vehicles adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, en els nous sectors urbanístics caldrà destinar com a 
mínim 1 plaça per a cada 100 per a minusvàlids amb una amplada mínima de 3,30 m. 

21. En el desenvolupament dels sectors urbanístics PAU02, PAU07, SMU11, SMU10, SMU12, SUD01, SUD03, SUND01, 
SUND02, i SUND03 s’haurà de preveure una zona destinada a aparcament en via pública, a més dels que s’hauran 
d’adequar en línia en les vialitats amb prou amplada a tots els nous sectors urbanístics. 

Un cop s’hagin aplicat aquestes mesures correctores proposades a l’EAMG, el desenvolupament dels sectors 
urbanístics previstos en el POUM de la Bisbal d’Empordà es preveu COMPATIBLE amb el concepte de 
mobilitat sostenible. 

 

Girona, a juliol de 2013 
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MAPA 2 - XARXA DE MOBILITAT ACTUAL 
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MAPA 3 - MOBILITAT GENERADA 
PELS NOUS SECTORS URBANÍSTICS
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Terme municipal de la Bisbal d'Empordà

Xarxa d'itineraris per a vehicles
Xarxa bàsica primària

C-66
Xarxa comarcal

GI-664
GI-660

Xarxa local primària
GIV-6441

Xarxa de camins rurals
Xarxa d'itineraris per a vianants i bicicletes

Vial de circumval·lació pel sud del nucli 
de la Bisbal d'Empordà (carrer Vinyoles 
i Avinguda Josep Irla)

Senders
GR - 92.1
PR - C 103

Rutes cicloturístiques
Ruta cicloturística "Els contraforts 
de les Gavarres"
Ruta cicloturística "Arquitectura 
medieval de l'Empordà"

Xarxa d'itineraris per a transport col·lectiu
Rutes del servei de bus col·lectiu 
interurbà

!(
Parades del bus col·lectiu dins del 
nucli urbà

Infraestructures previstes o en estudi
Traçat del tramvia intercomarcal 
(en estudi)

Reserva de sòl per al traçat de la 
futura variant de la C-66 (variant 
sud prevista en el PTPCG)

Baixadors del tramvia intercomarcal 
en zona urbana (en estudi)

Aparcaments públics existents
Zona exclusiva per a vianants

Riu Daró

n£ Nova estació d'autobusos (PMU11)
Buffer de 500 m des de l'estació 
d'autobusos projectada
Buffer de 750 m des de l'estació 
d'autobusos projectada

Classifcació del sòl (POUM)
PEU (plans especials urbanístics)
PAU (polígons d'actuació urbanística)
PMU (Plans de millora urbana)
SUD (sòl urbanitzable delimitat)
SUND (sòl urbanitzable no delimitat)
SU (límit sòl urbà)
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PAU-07
Turismes: 20
Motocicletes: 10
Bicis: 392

PAU-06
Turismes: 0
Motocicletes: 0
Bicis: 22

PAU-05
Turismes: 45
Motocicletes: 23
Bicis: 116

PAU-4a 
Turismes: 11
Motocicletes: 6
Bicis: 23

 PAU-4b
Turismes: 11
Motocicletes: 5
Bicis: 22

PAU-4c
Turismes: 11
Motocicletes: 5
Bicis: 22

PAU-03
Turismes: 0
Motocicletes: 0
Bicis: 0

PAU-02 
Turismes: 8
Motocicletes: 4
Bicis: 16

PAU-01 
Turismes: 0
Motocicletes: 0
Bicis: 498

PMU-17 
Turismes: 93
Motocicletes: 47
Bicis: 320

PMU-16 
Turismes: 42
Motocicletes: 21
Bicis: 308

PMU-19
Turismes: 0
Motocicletes: 0
Bicis: 231

PMU-14
Turismes: 29
Motocicletes: 14
Bicis: 86

PMU-15
Turismes: 43
Motocicletes: 21
Bicis: 179

PMU-13 
Turismes: 89
Motocicletes: 44
Bicis: 709

PMU-12
Turismes: 118
Motocicletes: 59
Bicis: 600

PMU-18 
Turismes: 0

Motocicletes: 0
Bicis: 8

PMU-08
Turismes: 20
Motocicletes: 10
Bicis: 58

PMU-07 
Turismes: 45
Motocicletes: 22
Bicis: 116

PMU-11
Turismes: 54
Motocicletes: 27
Bicis: 279

PMU-06
Turismes: 60
Motocicletes: 30
Bicis: 142

PMU-09
Turismes: 0
Motocicletes: 0
Bicis: 21

PMU-04
Turismes:38
Motocicletes: 19
Bicis: 99

PMU-03 
Turismes: 37
Motocicletes: 19
Bicis: 94

PMU-10
Turismes: 95
Motocicletes: 47
Bicis: 476

PMU-02 
Turismes: 22
Motocicletes: 11
Bicis: 56

PMU-01
Turismes: 0
Motocicletes: 0
Bicis: 63

SUD-03 
Turismes: 330

Motocicletes: 165
Bicis: 1.541

SUD-02 
Turismes: 33
Motocicletes: 16
Bicis: 138

SUD-01
Turismes: 279
Motocicletes: 140
Bicis: 1.404

SUND-04 
Turismes: 0
Motocicletes: 0
Bicis: 18

SUND-03  
Turismes: 79
Motocicletes: 39
Bicis: 237

SUND-02 
Turismes: 123
Motocicletes: 61
Bicis: 368

 SUND-01
Turismes: 0
Motocicletes: 0
Bicis: 32
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MAPA 4 - APARCAMENT FORA DE VIA PÚBLICA
PELS NOUS SECTORS URBANÍSTICS
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Xarxa local primària
GIV-6441

Xarxa de camins rurals
Xarxa d'itineraris per a vianants i bicicletes

Vial de circumval·lació pel sud del nucli 
de la Bisbal d'Empordà (carrer Vinyoles 
i Avinguda Josep Irla)

Senders
GR - 92.1
PR - C 103

Rutes cicloturístiques
Ruta cicloturística "Els contraforts 
de les Gavarres"
Ruta cicloturística "Arquitectura 
medieval de l'Empordà"

Xarxa d'itineraris per a transport col·lectiu
Rutes del servei de bus col·lectiu 
interurbà

!(
Parades del bus col·lectiu dins del 
nucli urbà

Infraestructures previstes o en estudi
Traçat del tramvia intercomarcal 
(en estudi)

Reserva de sòl per al traçat de la 
futura variant de la C-66 (variant 
sud prevista en el PTPCG)

Baixadors del tramvia intercomarcal 
en zona urbana (en estudi)

Aparcaments públics existents 
Zona exclusiva per a vianants

Riu Daró

n£ Nova estació d'autobusos (PMU11)
Buffer de 500 m des de l'estació 
d'autobusos projectada
Buffer de 750 m des de l'estació 
d'autobusos projectada

Classifcació del sòl (POUM)
PEU (plans especials urbanístics)
PAU (polígons d'actuació urbanística)
PMU (Plans de millora urbana)
SUD (sòl urbanitzable delimitat)
SUND (sòl urbanitzable no delimitat)
SU (límit sòl urbà)


