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ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

 

1 INTRODUCCIÓ 

1.1 MARC LEGAL 
La Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat, significa un canvi de tendència en el model de 
mobilitat. La Llei estableix els principis, els objectius i els altres requisits específics que han de 
desenvolupar els corresponents instruments de planificació de la mobilitat i, entre aquests, els 
estudis d’avaluació de la mobilitat generada. Aquesta Llei té com a propòsit bàsic la millora de 
l’accessibilitat i minimització dels impactes negatius del transport. En un sentit més ampli, 
dibuixa les línies mestres d’una estratègia que respon als principis següents: a. Competitivitat; 
b. Integració social; c. Qualitat de vida; d. Salut; e. Seguretat; f. Sostenibilitat. 
 
Els estudis de mobilitat generada es troben regulats pel Decret 344/2006. L’objectiu principal 
del Decret és donar resposta a una realitat canviant en la gestió de la mobilitat, en la qual les 
xarxes per a vianants, bicicletes i transport col·lectiu incrementen el seu protagonisme en la 
satisfacció de les necessitats de mobilitat de la ciutadania, i en el qual també els valors de la 
qualitat de vida, seguretat en els desplaçaments i sostenibilitat han d’estar cada dia més 
presents en el disseny i la gestió de la xarxa viària. Amb els estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada s’avalua 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 valora la viabilitat de les mesures proposades per a gestionar de 
manera sostenible la nova mobilitat i, especialment, les fórmules de participació del promotor/a 
per a col·laborar en la solució dels problemes derivats d'aquesta nova mobilitat generada. 
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1.2 CARACTERITZACIÓ DEL TIPUS D’ESTUDI 
El Decret 344/2006 recull la necessitat de realitzar estudis d’avaluació de la mobilitat generada 
(EAMG) en els instruments d'ordenació territorial i urbanística següents (article 3.1 del Decret 
344/2006): 

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 Pla Especial de protecció, ordenació i restauració de l'entorn immediat de l'estany de 
Banyoles, regula els usos a l’entorn de l’estany i també incrementa lleugerament el sostre 
d’alguns equipaments. Per aquest motiu es troba afectat per de l’article 3.1.c del Decret 
344/2006, i per tant resulta necessari la realització del corresponent estudi d’avaluació de la 
mobilitat generada l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada, tot i que les variacions respecte 
a l’anterior Pla Especial de Protecció, Ordenació i Restauració de l’entorn immediat de l’Estany de 
Banyoles (que de l’any 1991) són mínimes en relació a l’increment de mobilitat i 
fonamentalment estan orientades a l’adaptació al marc normatiu vigent i a establir millores en 
relació a la regulació d’usos en aquest àmbit singular del territori. 
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2 DESCRIPCIÓ DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ, 
ORDENACIÓ I RESTAURACIÓ DE L'ENTORN IMMEDIAT DE 
L'ESTANY DE BANYOLES 

L’objecte d’aquest Pla especial és el d’actualitzar el Pla Especial de Protecció, Ordenació i 
Restauració de l’entorn immediat de l’Estany de Banyoles (d’ara en endavant, PEPOR), aprovat 
l’any 1991, que tenia per objectiu, per una banda, protegir i restaurar l’entorn immediat de 
l’estany, i per l’altra, possibilitar i regular les actuacions a dur a terme de cara als JJ OO de l’any 
1992. Amb això, donat que han passat més de 20 anys de la redacció del Pla, se’n planteja la 
revisió per tal de posar al dia la normativa de protecció de l’estany d’acord amb les diverses 
legislacions sectorials aparegudes durant aquests darrers anys de vigència, a més de 
regularitzar aspectes i activitats que no s’ajusten a la realitat actual. 

L’àmbit territorial del Pla objecte d’estudi (vegeu la figura 2.1.) abasta l’estany de Banyoles així 
com els terrenys que conformen el seu entorn immediat i que formen part del terme municipal 
de Banyoles.  

S’entén per entorn immediat: 

 Terrenys inclosos en el Nivell I de Protecció de l’estany segons el Text Refós del PGOU de 
Banyoles (article 84). 

 Terrenys amb orografia inseparable del paisatge centrat en l’estany, una part dels quals el 
TRPGOU inclou en el Nivell II de Protecció de l’estany. 

En concret, l’àmbit que s’estudia en el present informe presenta una superfície total de 190,303 
hectàrees i la seva delimitació es representa en la figura següent i al plànol 1 annex: 
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Figura 2.1  Mapa de localització de l'àmbit d'estudi i dels diferents sectors del PEPOR 

 

 

Font: PEPOR de l’entorn immediat de l’estany de Banyoles 
 
 
 
Amb la finalitat d’establir una normativa adequada a la realitat de l’estany i el seu entorn, el Pla 
proposa una nova sectorització de l’àmbit. En concret, delimita 7 sectors diferenciat en  base a 
l’estructura física però també al seu grau de transformació. Es tracta de:  
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 Sector 1 Estany (113,24 ha). Comprèn tota la superfície de l’aigua limitada, a la banda de 
llevant pel muret de pedra de la mota i a la 
resta per la terra ferma. Inclou tots els 
elements mòbils o fixes i edificis (pesqueres) 
situats en el seu interior. Respecte a 
l’ordenació vigent, el sector adapta el seu 
àmbit a la superfície de l’aigua, remet al 
Reglament d’Activitats de l’Estany per regular 
els usos i les activitats (aprovat per 
l’Ajuntament de Banyoles l’any 2010 i 
modificat lleugerament l’any 2014), es posen 
condicions a les instal·lacions esportives i es regula les condicions de l’accés 
d’embarcacions a l’estany. Aquest sector no ha de generar un increment de la mobilitat 
respecte a la situació actual.  

 

 

 Sector 2 el Vilar (4,58 ha): Comprèn l’estanyol 
del Vilar, els terrenys del parc públic limitats 
per l’estany, la divisió municipal entre 
Banyoles i Porqueres. En aquest àmbit 
desapareix l’ús turístic recreatiu, en favor de 
l’agrícola protegit. Aquest sector no ha de 
generar un increment de la mobilitat respecte 
a la situació actual. 

 

 

 Sector 3 del pla dels Estanyols (25,86 ha): 
Comprèn els terrenys plans qualificats per la 
presència dels estanyols gran i petit de la 
Cendra i els d’en Montalt així com els terrenys 
agrícoles annexes limitats a migdia per la 
divisió municipal, a llevant per la zona urbana 
de Banyoles, i al nord pel mateix estany. 
S’adapta el límit de l’àmbit a les finques 
protegides i gestionades pels organismes 
oficials corresponents. Aquest sector no ha 
de generar un increment respecte de la mobilitat actual. 
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 Sector 4 del Passeig (2,74 ha): Comprèn 
l’espai situat entre l’estany i les propietats 
privades des del passeig Dalmau fins a la 
zona esportiva del Club Natació Banyoles. 
Aquest sector no ha de generar un increment 
de la mobilitat respecte a la situació actual. 

 
 

 Sector 5 Esportiu (1,92 ha): Comprèn l’àrea 
d’equipaments a l’entorn del Club Natació 
Banyoles. S’ordena el sector i s’allibera la 
zona més propera a l’estany ocupada per 
instal·lacions i edificacions. En aquest àmbit 
es proposa una  ampliació de la superfície de 
l’edifici del club sense augmentar l’ocupació 
en planta, i per tant l’increment de mobilitat 
vinculat serà mínim.  

 

 Sector 6 de la Draga (15,67 ha): Comprèn el parc públic de la Draga entre el passeig 
d’aquest nom, la carretera C-150a i l’estany, si bé per la banda nord el límit es situa en el 
passeig arbrat que aboca a aquesta carretera i 
que és el límit de la zona urbana. Aquest és un 
sector existent però que s’incorpora a l’àmbit 
del PEPOR. L’objectiu de la nova ordenació és 
mantenir els usos actuals, però permetent 
l’ampliació de la zona d’excavació arqueològica 
(nord del sector) així com l’ampliació de la 
recepció actual si es considera necessari. Per 
altra banda, s’estableix la zona sud com a un 
gran espai multifuncional (instal·lació de firals, 
aparcaments o complements rodats de les competicions esportives). 

 

 Sector 7 del Mas Herbeig i els Amaradors 
(26,26 ha): Comprèn els terrenys amb 
pendent situats entre l’estany i les 
elevacions de St. Martirià, Lió i de Can Morgat 
que tanquen el paisatge pel nord. Creuat per 
la carretera C-150a el seu límit nord és la 
pròpia divisió municipal entre Banyoles i 
Porqueres. Es crea la zona de Parc Públic per 
mantenir la seqüència creada entre l’estany i 
les elevacions del Puig de S. Martirià, al que 
s’incorpora la “Caseta de Fusta” i l’àrea d’arribada de la pista de rem. 
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A continuació es presenten les superfícies de sostre i de sòl previstes en el conjunt del Pla 
Especial i per a cadascun dels sectors.  
 
 

Taula 2.1 Superfície de sòl del PEPOR i de cadascun dels sectors (en m2) 
 

SECTOR ESTANY 
PARC 

PÚBLIC 
VERD 

PÚBLIC 
PROTECCIÓ 

TOTAL 
AGRÍCOLA 
PROTEGIT 

EQUIPA-
MENTS 

VIALS 

1 Estany 1.132.390                   -                       -     -                                             -                -                       -     

2 el Vilar -     20.482                      -              3.251            6.750               -         15.364    

3 del pla dels Estanyols -        5.696                    -          197.131         54.061               -            1.736    

4 del Passeig -     18.635                      -                          -                      -                -            8.786    

5 Esportiu -                   -                       -                          -                        -         19.415                      -     

6 de la Draga -  114.498                      -                          -          21.617    17.571           3.031    

7 Mas Herbeig i els Amaradors -     21.713       85.282           96.602         46.939         12.075    

Total  1.132.390 181.024        85.282        296.984      129.367    36.986       40.992    

Font: Pla Especial de Protecció, Ordenació i Restauració de l’entorn immediat de l’Estany de Banyoles 

 

 

La figura següent mostra l’ordenació en el conjunt de l’àmbit i per a cadascun dels sectors.   
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Figura 2.2  Ordenació general de l’àmbit del PEPOR  

  

Font: PEPOR de l’entorn immediat de l’estany de Banyoles 
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3 MOBILITAT GENERADA ACTUAL I PREVISTA 

3.1 RÀTIOS APLICABLES 

Per avaluar la mobilitat generada per al Pla Especial cal aplicar les ràtios que proposa el Decret 
344/2006 de regulació dels estudis de la mobilitat generada (vegeu la taula 3.1) a les diferents 
superfícies i usos del sòl citats pel Pla Especial, llevat d'aquells supòsits en què es justifiqui 
l'adopció de valors inferiors.  
 
 

Taula 3.1 Ràtio a aplicar per calcular la mobilitat generada per dia 
 

ÚS NRE. DE VIATGES 

Habitatge El valor més gran entre 7 viatges/habitatge o 3 viatges/persona 

Residencial 10 viatges/100m2 de sostre  

Comercial 50 viatges/100m2 de sostre  

Oficines 15 viatges/100m2 de sostre  

Industrial 5 viatges/100m2 de sostre  

Equipaments 20 viatges/100m2 de sostre 

Zones verdes 5 viatges/100m2 de sòl 

Font: Decret 344/2006 de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada 

 
 
Tenint en compte la ubicació de cadascun dels sectors i la distància respecte al nucli urbà de 
Banyoles es consideren les ràtios previstes al Decret 344/2006, amb l’excepció de les zones de 
parc públic i verd públic, les quals es considera justificat l’adopció de ràtios inferiors en els 
següents casos:  
 

 Tenint en compte la distància amb el nucli urbà de Banyoles i al seu ús actual i previst,  
es considera més adequat adoptar d’una ràtio d’1 viatge per cada 100 m2 de sòl, en les 
superfícies de parc públic dels sectors 2 Vilar, 3 Pla dels Estanyols, 6 De la Draga i 7 Mas 
Herbeig, ja que generen una mobilitat molt inferior a la d’un parc completament urbà.  A 
més una part molt important de la seva superfície no és practicable i els vianants 
únicament poden circular pels itineraris habilitats.  

 Tenint en compte la seva funcionalitat i distància al nucli urbà es considera justificat 
l’adopció d’una ràtio de 0,25 viatges per cada 100 m2 de sòl corresponent a la superfície 
de verd públic del sector 7 Mas Herbeig, ja que té una funcionalitat més propera a un 
espai protegit que a un sector de verd urbà d’ús públic.  

 En base als usos existents, a superfície destinada a equipaments s’ha considerat una 
edificabilitat de 8.870,35m2 de sostre en el sector esportiu i de 17.571 m2 de sostre en 
el sector de la Draga.  
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3.2 MOBILITAT GENERADA 

Tenint en compte els usos permesos en el PEPOR, la mobilitat generada futura serà molt similar 
a l’actual, enregistrant un mínim increment de mobilitat fonamentalment al sector 5. Esportiu i al 
sector de 6. de la Draga.   
 
 

Taula 3.2 Estimació de la mobilitat generada pel PEPOR 
 

SECTOR US SUPERFÍCIE RÀTIO EAMG1 

2 el Vilar Parc públic     20.482    1/100 205 (205) 

3 pla dels Estanyols Parc públic        5.696    1/100 57 (57) 

4 del Passeig Parc públic     18.635    5/100 932 (932) 

5 Esportiu Equipament 8.870,35    20/100 1.774 (1.492) 

6 de la Draga Parc públic  114.498    1/100 1.145 (1.145) 

6 de la Draga Equipament  17.571    20/100 3.514 (3.162) 

7 Mas Herbeig Parc públic     21.713    1/100 218 (218) 

7 Mas Herbeig Verd públic    85.282    0,25/100 213 (213) 

Total 8.058 (7.424) 

Font: elaborat a partir del Decret 344/2006 

 
 
 
Per tant la mobilitat generada pel Pla Especial de Protecció, Ordenació i Restauració de l’entorn 
immediat de l’Estany de Banyoles serà d’uns 8.058 viatges/dia, essent molt similar a l’actual 
(vegeu el plànol 2 d’aquest document). En relació a la zona d’equipament de la Draga, es tracta 
d’un sector consolidat (amb el pavelló i la zona de picnic) i per tant la mobilitat futura cal esperar 
que sigui semblant a l’actual.   

                                                                            
 
1 Entre parèntesi s’indica l’estimació de la mobilitat actual. En el cas del sector del Club Natació Banyoles s’ha utilitzat les superfícies 
de sostre previstes actuals i previstes. En relació a l’equipament de la Draga s’ha considerat que la mobilitat actual és un 10% inferior 
a la prevista. 
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4 CARACTERÍSTIQUES DE LA MOBILITAT 

4.1 MOBILITAT OBLIGADA (2011) 

A Banyoles, la mobilitat per treball o estudis (obligada) generava un total de 12.901 
desplaçaments diaris l’any 2011. D’aquests, la majoria era per raó de treball (65,3%) i la resta per 
raó d’estudi (34,7%).  
 
En relació a la tipologia de desplaçaments, destaca que:  
 

 Per raó de treball, el 42,5% dels desplaçaments són interns, el 34,9% són generats a altres 
municipis i el 22,6% són atrets des d’altres municipis. Respecte a l’any 2001, s’observa la 
disminució de la mobilitat interna i l’increment del percentatge de desplaçaments 
generats a d’altres municipis. 

 Per raó d’estudis, el 60,7% són interns, el 25,0% són generats i el 14,3% són atrets. 
Respecte a l’any 2001, s’observa la disminució de la mobilitat atreta. 

 
Per gènere s’observen els següents trets característics:  
 

 La mobilitat per raó de treball és superior (en nombre) en els homes respecte a les dones. 
Entre la mobilitat externa, aquest percentatge encara s’incrementa més. Per tant la 
distància per trajecte de la mobilitat dels homes és superior a la de les dones.  

 En relació a la mobilitat per estudi, els valors són molt similars per gènere en l’etapa 
obligatòria. En canvi d’entre els estudiants amb 16 o més anys hi ha un major nombre de 
dones que d’homes.  

 
 

En relació a la distribució territorial dels desplaçaments, l’enquesta de mobilitat obligada de 
2011 no presenta valors desagregats. En base a les dades de 2001, Girona era el principal 
destí/origen (concentrava un terç dels desplaçaments generats), mentre que els municipis del 
seu entorn immediat (sobretot Porqueres, Cornellà de Terri, Fontcoberta i Serinyà), concentrava 
més de la meitat dels desplaçaments atrets.  
 
En relació al repartiment modal de la mobilitat obligada de Banyoles i en base a les dades de 
2001, destaca l’ús predominant del vehicle privat, tant per a desplaçaments interns com 
especialment dels externs (en el cas dels desplaçaments externs atrets l’ús del vehicle privat 
supera el 90%). L’ús del transport col·lectiu correspon especialment a desplaçaments externs 
generats, i en menor mesura als atrets. L’ús del transport públic a nivell intern és molt minoritari 
en comparació a altres modes de transport. Els desplaçaments a peu o en bicicleta són 
bàsicament interns, suposant un 25,3% dels desplaçaments dins del municipi. 
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Taula 4.1 Distribució modal de la mobilitat obligada de Banyoles (Per treball i estudi d’estudiants de 16 i més anys) 

DESPAÇAMENTS VEHICLE PRIVAT TRANSPORT PÚBLIC NO MOTORITZATS 

Interns 2.781 33 1.078 

A altres municipis 2.325 225 31 

Des d'altres municipis 2.309 88 43 

TOTAL 7.415 346 1.152 
 

 

Font: Enquesta de Mobilitat Obligada (2001)  
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4.2 MOBILITAT QUOTIDIANA (2006) 
L’Enquesta de Mobilitat Quotidiana de 2006 permet conèixer les principals característiques de la 
mobilitat per motius laborals i personals, si bé només es disposa de dades públiques per 
conjunts territorials de vegueries i grans ciutats. Per obtenir una idea del possible 
comportament de la mobilitat quotidiana de Banyoles s’ha analitzat els resultats corresponents 
a la vegueria de Comarques Gironines. La taula 4.2 mostra les dades de la mobilitat quotidiana 
tant de mobilitat ocupacional com personal segons tipus i dia. 
 
 

Taula 4.2  Mobilitat quotidiana de Comarques Gironines segons motiu de desplaçament i dia 

MOTIU FEINER 
DISSABTE I 

FESTIU 
TOTAL 

SETMANAL 
% 

FEINERS 
% DISSABTE 

I FESTIU 
% TOTAL 

SETMANAL 

Treball  335.276 72.569 1.821.515 16,4   5,0  13,9 

Estudi  169.385  3.994    854.912   8,3  0,3    6,5   

Mobilitat ocupacional  504.661    76.562    2.676.427    24,6   5,3   20,4  

Compres quotidianes  144.583  121.008    964.930    7,1  8,4    7,3   

Compres no quotidianes  9.757  12.616    74.020   0,5   0,9    0,6   

Acompanyar persones  85.768  14.491    457.820   4,2   1,0    3,5   

Oci/diversió  86.783  176.078    786.070   4,2   12,2    6,0   

Passejar  86.861  164.556    763.417   4,2   11,4    5,8   

Visita amic/familiar  47.760  91.978    422.754   2,3   6,4    3,2   

Gestions personals  60.242  37.968    377.143   2,9   2,6    2,9   

Metge/hospital  29.026  3.597    152.323   1,4   0,2    1,2   

Formació no reglada  15.416  3.598    84.276   0,8   0,2    0,6   

Menjar fora no d’oci  11.466  27.077    111.484   0,6   1,9    0,8   

Altres  6.710  26.124    85.795   0,3   1,8    0,7   

Mobilitat personal  584.371    679.089    4.280.033    28,5 %    46,9 %    32,6 %   

Tornada a casa de motiu  450.800  70.914    2.395.828   22,0   4,9    18,2   

Tornada a casa de motiu  509.576 621.310 3.790.499 24,9 42,9 28,8 

Tornada a casa  960.376 692.224  6.186.326  46,9 47,8 47,1 

Total Desplaçaments  2.049.407 1.447.875 13.142.786 100% 100% 100% 

Font: Enquesta de Mobilitat Quotidiana (2006)  
 
 
L’anàlisi de la distribució horària dels desplaçaments, mostra diferències entre la mobilitat 
ocupacional i la personal. La mobilitat ocupacional segueix unes pautes més marcades de 
distribució temporal, destacant unes hores punta clares d’entrada i sortida del lloc de treball. Per 
contra, en els desplaçaments personals la distribució horària és més homogènia al llarg del dia, 
exceptuant les hores de nit i matinada (entre les 23.00 i les 8.00 hores). Tot i això, la mobilitat 
personal està molt relacionada amb els horaris laborals dels establiments comercials, 
concentrant-se la major activitat entre les 8.00 i les 13.00 hores i entre les 16.00 i les 20.00 
hores (vegeu la figura 4.1.).  
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Figura 4.1. Distribució horària de la mobilitat quotidiana de Comarques Gironines en dia feiner segons l’EMQ 

 
Font: Enquesta de Mobilitat Quotidiana (2006)  

 
 
En caps de setmana i festius la mobilitat existent és principalment per motius personals. En 
aquest sentit cal destacar una major concentració dels desplaçaments en una mateixa hora. Als 
matins cal destacar una punta horària entre les 10.00 i les 11.00 hores, essent la principal hora 
d’accés a alguna de les activitats personals. Així mateix, cal destacar dues puntes de tornada 
coincidint amb les hores dels principals àpats del dia: de 13.00 a 15.00 hores (dinar) i de 20.00 
a 22.00 hores (sopar). 
 

Figura 4.2. Distribució horària de la mobilitat quotidiana de Comarques Gironines en dissabte o festiu segons l’EMQ 

 
Font: Enquesta de Mobilitat Quotidiana (2006)  
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ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

 

En relació al repartiment modal, resulta destacable que el Pla de l’Estany és la comarca gironina 
amb un percentatge més elevat d’ús del vehicle privat en els desplaçaments intercomarcals en 
dia feiner.  
 
 

Figura 4.3. Modes de transport en desplaçaments intercomarcals, dia feiner 

 

Font: Enquesta de Mobilitat Quotidiana (2006)  
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4.3 MOBILITAT AL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ, ORDENACIÓ I 
RESTAURACIÓ  

Actualment la mobilitat d’accés als usos existents a l’àmbit del PEPOR es caracteritza per:  
 

 En dia feiner la mobilitat interna és superior a l’externa, sempre i quan no hi hagi una 
activitat puntual extraordinària en l’àmbit de l’estany.  

 En cap de setmana la mobilitat per oci s’incrementa fonamentalment degut a la presència 
de turisme i puntualment també a la realització d’activitats esportives vinculades a 
l’estany.  

 La mobilitat generada a aquests usos correspon a mobilitat no motoritzada (a peu o en 
bicicleta), mentre que la mobilitat motoritzada es redueix fonamentalment a l’accés a les 
activitats del Club Natació Banyoles i a activitats que utilitzin el pavelló i la zona del parc 
de la Draga. Aquesta mobilitat implica majoritàriament l’ús del vehicle privat per accedir a 
la ciutat de Banyoles (i en molt menor mesura a l’ús del transport públic) però també 
puntualment comporta l’accés en autobusos discrecionals, i per tant també genera la 
necessitat d’aparcament d’autobusos.  

 
Dins l’àmbit del PEPOR hi ha dos focus puntuals que concentren una major mobilitat: el Club 
Natació Banyoles i el Parc de la Draga. Per altra banda, tot el recorregut a l’entorn de l’estany 
també és un pol generador de mobilitat, en especial en el tram que coincideix amb la trama 
urbana de Banyoles.  
 
El Club Natació Banyoles compta amb un complex esportiu format per 1 piscina coberta i 
climatitzada, piscines a l’aire lliure, hangars de rem i piragüisme, gimnàs i serveis 
complementaris, bar i restaurant, sala de reunions i conferències, 2 pistes de tennis, camp de  
futbito, camp de volei-platja, pista de bàsquet, zona de bany amb gespa, arran de l'estany. A 
banda de l’activitat diària, el Club organitza estades per a la pràctica dels esports nàutics, i un 
nombre important d’activitats anuals: Volta a l’estany nedant, travessia de l’estany de Banyoles, 
milla urbana de Banyoles, torneig de Waterpolo, circuit de cros, diversos campionats de rem i 
piragüisme, diverses curses d’atletisme, triatló, etc. Segons dades actuals de l’Ajuntament de 
Banyoles, el turisme esportiu atrau cada any més de 40.000 visitants a Banyoles, dels quals poc 
més d’un terç correspon a esportistes i la resta són familiars i acompanyants. Una part rellevant 
d’aquesta activitat està articulada pel Club  Natació Banyoles.  
 
Per altra banda al Parc de la Draga també 
esdevé una polaritat important, ja inclou el 
Parc Neolític de la Draga, el pavelló 
poliesportiu i una zona de picnic molt 
utilitzada. Per altra banda en aquest espai 
també s’hi desenvolupen moltes activitats i 
fires de la ciutat, essent la més 
multitudinària la Fira de Sant Martirià.  
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En relació a l’activitat turística resulta rellevant, que segons l’oficina de turisme de Banyoles la 
procedència dels visitants a les oficines de turisme és de:  
 

 10% de Banyoles i comarca, 

 51%  de la resta de Catalunya, 

  15% de la resta de l’estat.  

 21% països europeus.  

 I 3% resta del món.  

 

A efectes de l’estudi de mobilitat generada pel PEPOR s’ha considerat el següent patró de 
mobilitat:  

 El 50% de la mobilitat és interna (Banyoles i entorn) i la resta externa.  

 El repartiment modal de la mobilitat interna: 80% a peu/bicicleta, 2% transport públic i 
18% en transport privat. L’ocupació del vehicle privat s’ha considerat de 1,2 
ocupants/vehicle. 

 El repartiment modal de la mobilitat externa: 4% a peu/bicicleta, 6% transport públic, 
10% transport col·lectiu discrecional i 80% en transport privat. L’ocupació del vehicle 
privat s’ha considerat de 2 ocupants/vehicle. 
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4.4 NOMBRE DE VIATGES PER CADA MODE DE DESPLAÇAMENT 
 
Considerant els supòsits descrits a l’apartat 4.1.2 d’aquest document, la taula següent mostra la 
mobilitat generada en aquest edifici. En total, es preveu que la mobilitat generada serà d’uns 
3.384 viatges/dia no motoritzats, 725 en transport públic i 3.948 en vehicle privat (unes 1.100 
entrades i sortides de vehicles/dia).  
 
En relació a la situació actual, l’increment de mobilitat és mínim (uns 300 viatges/dia) en tots 
els modes de desplaçament. A més, cal entendre aquesta mobilitat com la que es generarà en un 
dia punta.  
 

Taula 4.3 Mobilitat generada segons mode de transport (viatges/dia) 

MODE DE TRANSPORT MOBILITAT ACTUAL MOBILITAT FUTURA INCREMENT DE  MOBILITAT 

No motoritzat 
Interna 
Externa 

3.118 
2.970 

148 

3.384 
3.223 

161 

266 
253 

13 

Transport col·lectiu 
Interna 
Externa 

669 
75 

594 

725 
81 

644 

56 
6 

50 

Vehicle privat  
Interna 
Externa 

3.638(2.042) 
668 (557) 

2.970 (1.485) 

3.948 (2.215) 
725 (604) 

3.223 (1.611) 

310 (173) 
57 (47) 

253 (126) 

TOTAL 
Interna 
Externa 

7.424 
3.712 
3.712 

8.058 
4.029 
4.029 

634 
317 
317 

Font: Elaborat a partir de Decret 344/2006 
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5 XARXES DE MOBILITAT I PROPOSTES PER ASSOLIR EL 
REPARTIMENT MODAL OBJECTIU 

En els següents apartats es fa una descripció de cadascuna de les xarxes de mobilitat i 
s’apunten tot un seguit de propostes o recomanacions per millorar la mobilitat en l’àmbit del 
PEPOR. Les primeres es troben imputades a l’àmbit del pla especial, mentre que les últimes 
depassen l’àmbit d’aquest.  

5.1 VIANANTS 

5.1.1 ASPECTES GENERALS 

La ciutat de Banyoles compta amb una orografia força favorable per a la mobilitat no 
motoritzada. L’entramat urbà es caracteritza per disposar d’un centre històric format per un 
entramat de carrers estrets  i de traçat 
sinuós. Aquest sector compta amb diversos 
carrers i places de plataforma única i de 
prioritat per als vianants, i per tant disposa 
d’unes molt bones condicions per als 
vianants. En els darrers anys s’ha anat 
estenent la xarxa de carrers de plataforma 
única del centre de la ciutat i millorant 
considerablement l’accessibilitat.  
 
 

En relació a la resta del nucli urbà encara 
existeixen molts vials i sectors amb unes 
condicions molt millorables d’accessibilitat 
per al vianant. En són un exemple els sectors 
del Puig i el Guèmol, Can Puig, Mas Palau, les 
Arcades i en aquells vials de l’entorn del 
centre històric que no s’ha fet cap actuació 
urbanística.  

 
Per contra els sectors com el Pla de l’Ametller i Jacint Verdaguer (d’urbanització més recent) en 
general disposen voreres amples i bones condicions d’accessibilitat per al vianant.  
 
La figura següent mostra l’amplada de la vorera dels carrers del municipi (informació del PMU de 
Banyoles de l’any 2008). Respecte al que mostra aquesta figura s’ha fet algunes actuacions de 
millora de l’accessibilitat per als vianants (carrer Nou, Vallespirans, Estany, de la Barca, etc.). 
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Figura 5.1. Amplada de la vorera dels vials de Banyoles  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Banyoles, 2008 
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5.1.2 XARXA DE VIANANTS AMB INCIDÈNCIA A L’ÀMBIT D’ESTUDI I 
ACCESSIBILITAT  

Els vials  propers a l’Estany compten amb una secció ampla, i també ho és la vorera. En general 
els vials inclosos en el PEPOR compten amb voreres o un espai per a vianants molt important. Els 
principals itineraris per a vianants dins l’àmbit del PEPOR són:  
 

 L’itinerari de la Volta a l’Estany. Compta amb una longitud d’uns 6,5 km i es tracta d’una 
pista vianants (en algun tram en convivència amb la bicicleta), que permet la circulació 
complerta pel perímetre de l’Estany per als modes no motoritzats.  En punts propers al 
càmping Llac de Porqueres aquest itinerari compta amb 2.500 vianants/dia 
aproximadament, si bé en els trams més propers al nucli de Banyoles aquestes 
intensitats són superiors. 

 

 

 Itinerari de la Puda i les Estunes. Itinerari d’uns 4 km d’ús exclusiu per a vianants que 
circula per paratges d’interès natural i paisatgístic.  

 

 
 
A partir d’aquests itineraris se’n deriven d’altres com són la ruta de Lió i el Puig de  Sant Martirià, 
la Ruta de Can Morgat i  Puig Clarà i la ruta dels Recs.  
 
Així mateix, durant els darrers anys s’ha millorat la connexió a peu entre el centre de la ciutat i 
l’Estany, essent nombrosos els itineraris que connecten ambdues polaritats:  
 

 Recorregut que voreja el Rec Major,  

 Recorregut de la Ronda Fortià – Camí de l’Horta,  

 Passeig de Dalmau,  

 i recentment s’ha millorat l’eix format pels carrers Vallespirans – Estany i de la Barca. 
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Finalment també cal destacar l’ampli espai per a vianants al passeig del Parc de la Draga i al 
Passeig Dalmau.  
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5.1.3 PROPOSTES RELACIONADES AMB LA XARXA D’ITINERARIS PER A 
VIANANTS 

Els itineraris per a vianants existents en l’àmbit del PEPOR i la connexió d’aquests amb els usos 
existents al seu entorn compten amb bones condicions per als desplaçaments de vianants 
(plànol . El PEPOR no preveu nova vialitat i per tant a continuació únicament s’apunten algunes 
recomanacions que ajudarien a millorar la mobilitat dels vianants en aquest àmbit:  
 
 

 Recomanació 1. Minimitzar  la dotació d’aparcament ubicada directament en el 
passeig de Darder i el pg. de M. Vidal. 
La dotació d’unes 250 places 
d’aparcament al sector del front 
d’Estany comporta una mobilitat en 
vehicle privat associada en un àmbit 
de Banyoles amb  molta mobilitat no 
motoritzada (a peu / bicicleta), i per 
tant n’incrementa el risc o punts de 
conflicte. Per aquest motiu, per tal 
de potenciar encara més el vianant (i 
la bicicleta) en el front d’Estany 
resulta recomanable reduir la 
presència del vehicle privat en aquest punt de la ciutat. No obstant això aquesta mesura 
depassa l’àmbit del PEPOR.  
 

 

 Recomanació 2. Prioritzar el creuament de vianants al pg. de Darder i el pg. de M. Vidal.  

L’eix format pel passeig de Darder i el pg. de M. Vidal disposa d’un nombre suficient de 
passos per a vianants. Tot i això, i per reforçar la prioritat del vianant en aquests punts 
d’intersecció es recomana continuar 
potenciant que els principals punts 
de creuament estiguin resolts per 
mitjà de passos elevats (tal i com ja 
existeix actualment al pas coincident 
amb el Rec Major, al passeig Dalmau i 
al carrer de la Barca, indicats en verd 
a la figura adjunta). En aquest sentit 
resulta interessant aplicar aquesta 
mesura al pg. de Lluís M. Vidal (a 
l’alçada amb el rec de Cal General) i 
al final del pg. Lluís Constans (en 
groc a la figura adjunta). No obstant 
això aquesta mesura queda fora de 
l’àmbit del PEPOR. 
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 Recomanació 3. Millorar la permeabilitat al creuament per a vianants a les carreteres 
C-150a i GIV-5248.  

Tenint en compte l’ús i funcionalitats 
actuals d’aquestes carreteres resulta 
interessant de minorar la velocitat 
permesa i possibilitar el creuament 
per a vianants en alguns punts (per 
mitjà d’un pas per a vianants o bé un 
pas per a vianants semaforitzat). Els 
punts més adequats per fer aquesta 
actuació són a: tram final del Parc de 
la Draga (1), veïnat de Lió (2) i a la 
crta. GIV-5248 (3) en el punt 
d’intersecció amb la ruta de Lió i el 
Puig de Sant Martirià. En aquest darrer 
punt es proposa reproduir la mateixa 
mesura que ja s’ha aplicat a tram oest 
(reforç de la senyalització de velocitat màxima a 30km/h i bandes rugoses) . No obstant 
això aquestes mesures queden fora de l’àmbit del PEPOR. 

 

 

  

2 

3 
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5.2 TRANSPORT COL·LECTIU 

5.2.1 APECTES GENERALS 

 
Banyoles es troba inclòs dins l’àmbit de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de l’Àrea de 
Girona (concretament dins la zona 3) i que, per tant, compta amb un sistema tarifari integrat 
(figura 5.2). 
 
 

Figura 5.2. Zones de l’ATM de Girona 

 
Font: ATM de Girona 

 
 
A Banyoles hi ha diferents línies de transport col·lectiu interurbà per carretera, en la seva majoria 
operades per l’empresa TEISA. En concret es tracta de:  
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 Línia Girona – Banyoles –Olot (100). Compta amb 30 expedicions en dia feiner, 10 
als dissabtes i 6 als diumenges i festius. La línia té parada també a Sarrià de Ter, 
Riudellots de la Creu, Palol de Revardit, Cornellà de Terri, Borgonyà del Terri, Serinyà, 
Besalú, Argelaguer, Sant Jaume de Llierca, Montagut, Castellfollit de la Roca, Sant 
Joan les Fonts i la Canya. Cal destacar que del total d’expedicions, 13/14 són directes 
entre Girona i Banyoles. Es tracta d’una línia integrada en l’ATM de Girona.  

 Línia Bus Pla de l’Estany (106). Banyoles –Riudellots de la Creu. Compta amb 3+4 
expedicions diàries de dilluns a divendres feiners.  Hi ha les següents parades dins 
del municipi de Banyoles: Consell Comarcal del Pla de l’Estany (el Coiet), Can Puig 
(IES Brugulat), CAP – plaça Catalunya, Països Catalans, l’escola Baldiri Reixach i plaça 
Doctor Rovira. Es tracta d’una línia integrada en l’ATM de Girona. 

 Línia Bus Banyoles (107). Fontcoberta – Banyoles –Porqueres –Camós. Compta 
amb 14 expedicions diàries (cada hora) de dilluns a divendres feiners. Té diverses 
parades al municipi de Banyoles: Can Puig, Canaleta, Mas Palau, pl. Catalunya- c. 
Cervantes, la Vila, Països Catalans, c. de la Formiga, parc de Manel Saderra.  

 Línia Banyoles - Olot (per Mieres). Compta només amb 3 expedicions setmanals i 
connecta els municipis d’Olot, Santa Pau, Mieres, Sant Miquel de Campmajor i 
Banyoles.  

 Línia Figueres – Banyoles (per Esponellà). Compta amb 1 expedició diària de dilluns 
a divendres feiners, exceptuant els dijous, que en té dues. La línia té parada també a 
Vilafant, Navata, Can Vilà (Cabanelles), Crespià, Esponellà i Fontcoberta. 

 Línia Olot – Barcelona. Compta amb 4 expedicions de dilluns a dissabte i 3 als 
diumenges i festius. La línia té parada, apart de Banyoles, a La Canya, Castellfollit de 
la Roca, Montagut, Sant Jaume de Llierca, Argelaguer, Besalú, Serinyà, Mata, 
Borgonyà, Cornellà de Terri i Palol de Revardit. 

 Línia Olot-UAB passant per Banyoles. Compta amb una expedició els dilluns lectius o 
primer dia de classe setmanal i els divendres lectius o últim dia de classe setmana 
(només en període universitari). També té parada a Castellfollit de la Roca i Besalú. 
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5.2.2 XARXA DE TRANSPORT COL·LECTIU AMB INCIDÈNCIA A L’ÀMBIT 
D’ESTUDI 

La cobertura en transport públic queda garantida a partir de l’oferta de transport públic existent. 
Cal destacar que el principal punt de parada que dóna cobertura al PEPOR és la parada ubicada al 
CAP – Vila Olímpica. En aquest punt hi paren les línies Girona – Banyoles –Olot (100), Bus Pla de 
l’Estany (106) i Bus Banyoles (107).  Aquesta parada és molt propera als dos principals focus 
generadors de mobilitat inclosos al PEPOR ja que es troba a (vegeu la figura 5.3):  
 

 140 metres del Pavelló Poliesportiu Municipal de la zona del Parc de la Draga. El 
recorregut des del punt de parada i fins a l’equipament compta amb unes bones 
condicions d’accessibilitat (amplada vorera, passos per a vianants...). 

 350 metres del Club Natació Banyoles. El recorregut des del punt de parada i fins a 
l’equipament compta amb unes bones condicions d’accessibilitat (amplada vorera, 
passos per a vianants...). 

 
Per altra banda, cal destacar que la parada en sentit Banyoles compta amb marquesina, mentre 
que la parada en sentit nord únicament compta amb un pal de parada. 
 
 

Figura 5.3 Ubicació de la parada de bus CAP – Vila Olímpica i distància fins als principals equipaments del PEPOR 

 

Font: elaboració pròpia 

140m 

350m 
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5.2.3 PROPOSTES RELACIONADES AMB LA XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC 

L’àmbit del PEPOR compta amb una bona cobertura al transport col·lectiu i aquest disposa d’una 
freqüència notable, especialment cap a Girona i Olot (amb una expedició cada 20 minuts en hora 
punta en dia feiner). En relació a la capacitat d’aquesta xarxa resulta suficient per absorbir la 
nova demanda de mobilitat prevista pel desenvolupament del sector (només es preveu un 
increment de 56 viatges/dia en transport col·lectiu per una oferta de més de 45 expedicions/dia 
feiner a la parada del CAP – Vila Olímpica). Cal destacar que al cap de setmana una part important 
dels usuaris del transport col·lectiu, arriben al municipi amb autobusos discrecionals.  
 
En relació a les infraestructures en la parada CAP – Vila Olímpica, es disposa d’un pal de parada 
en sentit Olot i d’una marquesina en sentit Banyoles centre, i es consideren que aquestes són 
adequades tenint en compte l’espai de vorera disponible. En el marc del present estudi 
únicament es planteja la següent recomanació:  
 
Recomanació 4:  
Millorar la informació a l’usuari existent en el punt de parada (per exemple per mitjà d’un panell 
que eviti que es puguin malmetre els horaris).  
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5.3 XARXES D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A BICICLETES 

5.3.1 ASPECTES GENERALS 

Banyoles compta amb forces vials en els quals la bicicleta pot circular de forma segura. Així,  al 
nucli urbà hi ha itineraris amb carril bici segregat a:  
 

 A la zona del passeig de l’Estany (passeig de Darder, passeig de Lluís Vidal, Passeig de 
Gaudí, etc.).  

 En alguns dels vials principals de Banyoles com el passeig de Mossèn Lluís Constans, 
passeig de Porqueres, carrer de Girona, un tram de la GIV-5136 (dins l’àmbit del Pla 
Especial), carrer d’Ausiàs Marc, etc.  

 
Així mateix, l’Ajuntament també ha delimitat una àrea de convivència entre vianants i bicicletes 
al centre històric del poble, d’est a oest entre el Monestir de Sant Esteve de Banyoles i la plaça 
del Doctor Rovira, i de nord a sud, entre el CEIP Baldiri Reixach i la plaça del Mas Peraseca 
aproximadament. 
 
D’altra banda també existeix un itinerari per a bicicletes d’àmbit comarcal (Melianta – Estany de 
Banyoles – Borgonyà) impulsat pel Consell Comarcal. Els trams de Banyoles ja es troben 
majoritàriament executats i inclouen el passeig de la Font Pudosa, el passeig de Dalmau, els 
passejos de l’Estany i més endavant la GIP-5121. 
 
Finalment, cal afegir que hi ha una proposta de crear una via verda “del tren petit” entre Girona i 
Olot passant per Banyoles, que seguiria el curs del Terri i la riera de Canaleta i després enllaçaria 
amb l’itinerari en bicicleta que ressegueix l’estany de Banyoles. 
 
Per tant, tot i que encara falten moltes actuacions per relligar aquesta xarxa, Banyoles disposa 
d’una xarxa d’itineraris força extensa i connectada en relació a municipis de característiques 
similars.   
 
  



 
 

 

34 

Figura 5.4. Xarxa de carrils bici de Banyoles, 20102 

 

Font: Ajuntament de Banyoles. Àrea d’Urbanisme / Serveis Tècnics 
 

 
 
Respecte a la figura anterior (corresponent a l’any 2010), les principals actuacions realitzades 
durant els darrers anys han estat:  
 

 Finalització de l’itinerari al voltant de l’estany de Banyoles, la qual permet fer la volta 
complerta a l’estany sense interferències del trànsit rodat motoritzat.  

 Dins del nucli de Banyoles també s’ha prolongat el carril bici al passeig Mossèn 
Constans.  

                                                                            
 
2 En discontinu es mostren les actuacions realitzades més recentment. 
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 També s’ha prolongat el carril bici al 
passeig de la Puda. 

 L’actuació de pacificació del trànsit 
rodat als carrers de la Barca, Estany 
i Vallespirans ha permès disposar 
d’un nou itinerari que connecti 
l’Estany amb el centre de la ciutat.  

 
 
En relació a demanda, actualment la bicicleta és un mode de desplaçament força estès al 
conjunt de la població. Així, d’una banda cal destacar l’evident ús de la bicicleta a l’entorn de 
l’Estany (amb intensitats superiors a 1.000 
bicicletes/dia de cap de setmana punta).  Per 
altra banda resulta molt habitual la circulació 
de bicicletes per l’entramat urbà de la ciutat i 
especialment pels vials del centre històric i 
entorn. Així mateix, durant el període lectiu 
resulta importantíssima la mobilitat en 
bicicleta vinculada a l’accés als centres 
escolars.  
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5.3.2 XARXA D’ITINERARIS PER A BICICLETES AMB INCIDÈNCIA A L’ÀMBIT DE 
L’ESTUDI 

Tal i com es descriu a l’apartat 5.1.2. d’aquest document l’àmbit del PEPOR compta amb una 
important xarxa d’itineraris per als modes no motoritzats (a peu i en bicicleta), entre els que 
destaca l’itinerari de la Volta a l’Estany. Des de mitjans de 2014, aquest itinerari resulta 
complert, ja que es varen realitzar les obres de condicionament de la carretera de circumval·lació 
de l'Estany de Banyoles. En aquestes obres la carretera ha passat a ser un camí local amb una 
velocitat màxima de 30 km/h i alhora s’ha construït un carril per a vianants i ciclistes just al 
costat i separat per una vorada de formigó de 20 cm d'alt. En més de 2/3 del recorregut la 
bicicleta circula segregada del vianant mentre que la resta la bicicleta i el vianant circulen en el 
mateix espai.  

 

 
 

Per altra banda, des de principis de 2014 hi ha un servei de lloguer de bicicletes ubicat al mateix 
front d’Estany (Pg. Darder - pesquera núm. 10), just davant de l’oficina de turisme3. Per altra 
banda al passeig Darder a l’alçada del camp municipal d’esports també hi ha una zona 
d’aparcament reservat per al lloguer de bicicletes.  

 

 

                                                                            
 
3 També hi ha un altre punt de lloguer de bicicletes al costat de l’Estanyol del Vilar, però ja dins del terme municipal de Porqueres.  

http://www.lloguerbicisbanyoles.cat/ca/
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En l’àmbit del PEPOR (o entorn molt immediat) hi ha una dotació important d’aparcaments per a 
bicicletes (300 places d’aparcament), ja que hi ha aparcament a:  

 Fontpudorosa: 6 places. 

 Estunes: 7 places. 

 Estany-Centre BTT: 10 places. 

 Estany -zona dels Desmais: 4 places. 

 Estany-camp de Futbol: 14 places.  

 Estany-hotel vora llac: 10 places.  

 Estany – oficina de turisme: 16 places 

 Estany- Banys Vells: 24 places. 

 Estany-Club Natació: 92 places (amb sistema 
de vigilància incorporat).  

 Estany-platja: 40 places.  

 Estany-zona rem (caseta de fusta): 5 places.  

 Estany-can Cisó: 5 places.  

 Estany-zona passeig de la Coromina: 5 places.  

 Parc de la Draga-passeig de la Draga: 12 places. 

 Parc de la Draga-pavelló: 36 places. 

 Parc de la Draga-parc infantil: 14 places. 
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5.3.3 ACTUACIONS EN RELACIÓ A LA XARXA DE BICICLETES 

Els itineraris per a bicicletes existents en l’àmbit del PEPOR i la connexió d’aquests amb els usos 
existents al seu entorn resulta molt favorable (vegeu el plànol 5). A continuació únicament 
s’apunten actuacions necessàries per a millorar la mobilitat de les bicicletes en aquest àmbit:  
 

 Proposta 1. Millorar la connexió entre el carril bici comarcal i l’àmbit del PEPOR.  

El carril bici comarcal finalitza al passeig de la Draga (cruïlla carrer de Sant Martirià). En 
aquest sentit resulta important la connexió entre aquest carril bici i l’itinerari entorn a 
l’estany de Banyoles. Aquesta actuació ja la possibilitat el PEPOR ja que cita que “ Es 

podrà prolongar el carril bici, des del passeig Gaudi fins enllaçar amb el tram Banyoles- 

Melianta i modificar el tram que va des del passeig Gaudí fins al passeig de plàtans 

d’acord amb la necessària reordenació d’aquesta zona i el projecte corresponent”. 

 

 

 Proposta 2. Millorar la dotació d’aparcament per a bicicletes al conjunt de l’àmbit.  

Tal i com s’indica al Decret 344/2006, de regulació dels estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada, cal preveure unes ràtios mínimes d’aparcament per a bicicletes a 
fora de la via pública. 

 
Taula 5.1 Places mínimes d’aparcament per a bicicletes 

TIPUS D’ÚS NRE. DE PLACES 

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

Ús comercial 1 plaça/100m2 de sostre 

Ús d’oficines 1 plaça/100m2 de sostre 

Ús industrial 1 plaça/100m2 de sostre 

Equipaments docents 5 places/100m2 de sostre 

Equipaments esportius, culturals, recreatius 5 places/100 places d’aforament 

Altres equipaments públics 1 plaça/100m2 de sostre 

Zones verdes 1 plaça/100m2 de sòl 

Font: Decret344/2006  de regulació dels estudis de la mobilitat generada, 2006. 
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Tenint en compte les característiques del PEPOR (fora del continu urbà de Banyoles) es proposa 
establir una reducció en la ràtio establerta al Decret 344/2006, especialment en tots els usos 
destinats a Parc Públic. Es recomana d’implantar aquesta dotació de nous punts d’aparcament 
en aquells punts d’interès, en els quals es permeti la circulació de bicicletes i aquestes es 
puguin aturar. Per altra banda la dotació d’aparcament prevista  haurà de ser ampliable si la 
demanda existent així ho requereix.  
  
 

Taula 5.2 Superfície de sòl del PEPOR i de cadascun dels sectors 
 

SECTOR US SUPERFÍCIE 
RÀTIO 
D344 

RÀTIO 
EAMG 

NRE. 
PLACES 

D344/2006 

NRE. 
PLACES 
EAMG 

2 el Vilar Parc públic     20.482    1/100 1/1500 205 14 

3 pla dels Estanyols Parc públic        5.696    1/100 1/1500 57 4 

4 del Passeig Parc públic     18.635    1/100 1/250 187 75 

5 Esportiu Equipament     19.520    1/100 1/250 196 78 

6 de la Draga Parc públic  114.397    1/100 1/1500 1.144 76 

6 de la Draga Equipament  17.571    1/100 1/250 176 70 

7 Mas Herbeig  Parc públic     21.713    1/100 1/1500 217 15 

7 Mas Herbeig  Verd públic    85.282    1/100 - 852 0 

Total  3.034 332 

 
Aplicant aquestes ràtios, la dotació existent resulta molt similar a la que s’indica a la darrera 
columna de la taula anterior. Tenint en compte l’observació directe en base a treball de camp en 
cap de setmana i en dia punta (amb un nombre d’activitat importants a l’estany) resulta 
necessari incrementar la dotació d’aparcament per a bicicletes a:  
 

 Club Natació Banyoles, sempre i quan s’incrementi la 
superfície de sostre i s’observi que la dotació actual no 
és suficient (8 places).  

 Pavelló (Parc de la Draga), sempre i quan s’incrementi 
la superfície de sostre i s’observi que la dotació actual 
no és suficient (6 places).  

 Poblat neolític de la Draga (Parc de la Draga) , sempre i 
quan s’incrementi la superfície de sostre i s’observi que 
la dotació actual no és suficient (6 places).  

 Zona de picnic de la Draga (Parc de la Draga) (8 
places).  

 Estany (sector dels amarradors) (4 places). 

 Estany (sector Estanyol del Vilar) (8 places). 
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 Passeig de Darder (alçada c/ de la Barca) (8 places). Aquest s’hauria d’ubicar en l’espai 
que actualment l’ocupa l’aparcament de vehicles. 
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5.4 XARXES D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A VEHICLES 

5.4.1 ASPECTE GENERALS 

La xarxa viària de Banyoles es jerarquitza en (vegeu la figura 5.5):  

 Vies interurbanes i xarxa d’accés. 

 Xarxa principal de distribució (de primer i segon nivell). 

 Vies d’estar.  

 
 

Figura 5.5. Jerarquització de la xarxa viària de Banyoles, 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Banyoles, 2008 
 
 
 
En relació a l’ús d’aquesta xarxa, el Pla de Mobilitat de Banyoles mostra una aranya de trànsit on 
els eixos carrer Llibertat – av. Països Catalans de nord a sud i la ctra. Vilavenut-pg. Mn. Lluís 
Constans d’est a oest, són els que disposen d’intensitats de trànsit superiors.  
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Figura 5.6. Aranya de trànsit de Banyoles, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Banyoles, 2008 
 
 
 
En general, la xarxa no presenta problemes de capacitat, si bé en hora punta situacions de 
trànsit dens als carrers c. Mata, a l’av. Països Catalans i al pg. Mn. Lluís Constans, i dens a l’av. de 
la Farga. 
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5.4.2 XARXA VIÀRIA AMB INCIDÈNCIA A L’ÀMBIT DE L’ESTUDI 

Dins de l’àmbit del PEPOR la xarxa viària existent és mínima i fonamentalment correspon a les 
carreteres C-150a, GIV-5247, GIV-5248, GIP-5121, la GI-524 i els vials més propers a l’Estany de 
Banyoles (passeig de Dalmau, passeig de Darder, pg. de Lluís M. Vidal, passeig Gaudí i passeig de 
la Draga). Es tracta d’una vials que tot i que disposen d’intensitats de trànsit rellevants, aquestes 
se situen per sota del 5.000 vehicles/dia, i per tant molt allunyats de situacions de saturació de 
trànsit.  En aquest sentit cal destacar que les intensitats de trànsit registrades són de:  
 

 GIP-5121: 2.463 vehicles/dia a l’any 2013 (Font: Dep. Territori i Sostenibilitat).  

 GIV-5247: 839 vehicles/dia a l’any 2009 (Font: Diputació de Girona).  

 GIV-5248: 796 vehicles/dia a l’any 2007 (Font: Diputació de Girona).  

 GI-524, entorn a un miler de vehicles/dia (Estudi de mobilitat a la comarca de la Garrotxa).   

 
Tenint en compte que les dues carreteres amb una major incidència sobre l’àmbit del PEPOR són 
la C-150a i la GIV-5248, s’ha realitzat dos aforaments manuals d’aquestes vies (amb una durada 
de 120’ en cadascun d’ells). En concret s’ha realitzat aforaments el primer cap de setmana de 
setembre de 2015. Durant aquest cap de setmana se celebrava a Banyoles el campionat de 
Catalunya de triatló (amb prop de 600 inscrits). Per tant tenint en compte les dates, aquest 
aforament reflecteix moments amb una intensitat de trànsit punta.  
 
 

Figura 5.7. Punts d’aforament manual de trànsit 

 
 
 

En base a aquests recomptes de trànsit per la carretera GIV-5248 hi circulaven més de 2.000 
vehicles /dia, mentre que en la C-150a se superaven amb escreix els 3.000 vehicles/dia.  

 

Taula 5.3 Superfície de sòl del PEPOR i de cadascun dels sectors 
 

VIA DIA HORA VEH. RECOMPTATS ESTIMACIÓ IMD 

C-150a 06/09/2015 15:00-17:00 302 2.300-2.350 

GIV-5248 05/09/2015 14:45-16:45 441 3.350-3.400 
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5.4.3 PROPOSTES EN RELACIÓ AL VEHICLE PRIVAT 

 
La xarxa actual del PEPOR resulta més que suficient tenint en compte el mínim increment de la 
demanda prevista. En aquest sentit les úniques recomanacions que fora interessant d’aplicar en 
aquest àmbit són:  
 

 Recomanació 5. Establir mesures per reduir la velocitat del trànsit rodat a les 
carreteres que limiten amb el PEPOR.  

Tenint en compte els usos existents i el nivell de trànsit existent es recomana establir 
una major limitació de la velocitat permesa (senyalització i si s’escau per mitjà 
d’elements reductors de la velocitat) a les següents infraestructures viàries:  

o A les carretera C-150a, en el tram comprès entre el nucli urbà de Banyoles i la 
carretera GIV-5248. En aquest punt resulta recomanable establir una major 
reducció de la velocitat i incidir en la senyalització. L’objectiu d’aquesta 
actuació seria reduir la velocitat real en aquesta via. També resulta 
recomanable disminuir el trànsit rodat i derivar cap a la carretera  GIP-5121 tot 
el trànsit que actualment passa per la carretera C-150a i que té origen a 
Banyoles i com a destí la carretera C-66. No obstant això, aquesta actuació 
queda fora de l’àmbit del PEPOR. 

o A la carretera GIV-5248 en tot el seu tram. En aquest vial ja s’ha implantat 
mesures per reduir i pacificar el trànsit rodat. No obstant això, tenint en 
compte els usos existents, es recomana d’implementar més mesures per 
adequar la velocitat real a la velocitat permesa (senyalització, control, 
elements reductors de la velocitat). Així mateix, també es recomana establir 
una senyalització orientativa de la separació dels carrils circulació. No obstant 
això, aquesta actuació queda fora de l’àmbit del PEPOR. 

 
 Recomanació 6. Millorar la cruïlla entre la carretera C-150 i el passeig de la Draga / 

crta. de Figueres.  

Per millorar la connexió amb entre la 
travessera urbana de la C-150a i la 
carretera GIP-5121 i també per 
facilitar el gir de 180º dels vehicles 
que circulen per la travessera 
urbana4 es recomana millorar la 
cruïlla i establir algun sistema 
addicional de regulació de la 
mateixa (per exemple per mitjà 
d’una rotonda). No obstant això, 
aquesta actuació queda fora de l’àmbit del PEPOR. 

                                                                            
 
4 Durant el treball de camp s’ha detectat diferents vehicles (entre els quals varis autobusos) que en aquest punt fan un gir de 180º.  
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5.5 RESERVES D’APARCAMENT 

5.5.1 ASPECTE GENERALS 

L’any 2011, el parc mòbil de Banyoles estava format de 12.937 vehicles, el 68% dels quals eren 
turismes (8.835 turismes), els camions i les furgonetes representaven el 17% (2.225 unitats), 
les motocicletes l’11% (1.408 unitats) i els altres tipus de vehicles un 4%. 
 
 

Figura 5.8.  Parc mòbil de Banyoles segons tipus de vehicle (2014) 

 
Font: Idescat  

 
 
 
 
En base a aquests valors, la taxa de motorització del municipi és inferior a la mitjana comarcal i 
provincial i molt similar a la mitjana de Catalunya (vegeu la Taula 5.4). 
 
 

Taula 5.4. Índex de motorització del municipi, comarca, província i Catalunya (2014)(vehicles/1000 habitants) 

ÀMBIT MOTORITZACIÓ (TURISMES) MOTORITZACIÓ (VEHICLES) 

Banyoles 456 665 

Pla de l’Estany 504 784 

Prov. Girona 499 780 

Catalunya 444 664 

Font: Idescat  
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El Pla de Mobilitat Urbana de Banyoles (2008) analitzava l’oferta d’aparcament en el nucli urbà 
de la ciutat (no incloïa alguns sectors d’urbanització de baixa densitat). En aquest àmbit l’oferta 
d’aparcament detectada era de més de 14.000 places d’aparcaments de les quals el 38% es 
localitzaven a fora de la calçada i el 62% a la calçada.  
 
A la calçada, la major part de l’oferta corresponia a la zona no regulada, amb el 82% del total 
(7.150 places). D’altra banda, existeixen prop de 1.100 places en solars, que corresponen a 
solars no regulats i a solars existents a supermercats i centres comercials (solars comercials), 
destinats principalment als seus clients i treballadors, si bé hi pot estacionar qualsevol tipus 
d’usuari. Així  mateix, la zona regulada comptava amb 244 places i la resta corresponia bé a 
places destinades a la càrrega / descàrrega de mercaderies bé a places reservades per altres 
usos.  
 
En relació a l’oferta d’aparcament a fora de calçada, la majoria es localitzava en guals 
residencials (59%), i pertanyia especialment a les zones residencials fora del centre.  
 
La resta de l’oferta fora de la calçada corresponia a guals industrials i pàrkings reservats (800 
places) i a l’aparcament públic de la Pl. Rodes (290 places).  
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5.5.2 APARCAMENT A L’ÀMBIT D’ESTUDI 

En l’àmbit d’estudi hi ha la següent dotació 
d’aparcament:  

 Unes 250 places d’aparcament lliure al 
front d’Estany.  

 

 

 Aparcament al sector de la Draga. En aquest sector l’any 2009 es varen instal·lar pilones 
per acotar l’aparcament i evitar l'ús massiu de la zona davant el pavelló com a 
estacionament. Aquest àmbit es fa servir d’aparcament en moments de molta afluència a 
la ciutat. Des d’aquell moment 
l’aparcament es redueix a 12 places 
per a motocicletes i a uns 50 turismes. 
Per altra banda a la zona de picnic hi 
ha un aparcament amb una capacitat 
per uns 50-70 vehicles  (en funció de 
com s’aparqui i el tipus de vehicles que 
hi aparquen). 

 

 Per altra banda, alguns dies puntuals 
existeix la necessitat de disposar 
d’aparcament per a autobusos / 
turismes ( principalment els dies que 
hi ha competicions), a la zona agrícola 
ubicada a l’est del Parc de la Draga. Es 
tracta d’un aparcament per donar 
cobertura puntual en aquests moments punta.  
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5.5.3 PROPOSTES EN RELACIÓ A LES RESERVES D’APARCAMENT 

El Decret 344/2006 no preveu la necessitat d’establir cap reserva d’aparcament per a turismes i 
motocicletes per als usos previstos en aquest Pla Especial de Protecció, Ordenació i Restauració 
de l’entorn immediat de l’Estany de Banyoles. La dotació actual del PEPOR resulta més que 
suficient tenint en compte el mínim increment de la demanda prevista. En aquest sentit el Pla 
Especial únicament preveu el següent:  
 

 Al sector de la Draga: es podrà destinar a recinte firal amb instal·lacions provisionals i 
aparcament temporal de vehicles la franja compresa entre el passeig de la Draga i la 
última filera d’arbres del parc.  

 En aquest àmbit també es permetrà una franja d’aparcaments paral·lela a la carretera C-
150a. 

 Per altra banda, a la zona agrícola protegida del sector de la Draga (a l’altra banda de la 
carretera) el PEPOR preveu que “eventualment, es podrà utilitzar com aparcament 

vinculat a les activitats que es portin a terme al Parc de la Draga, en aquest cas el 

paviment només podrà ser amb terra compactada”. 

 

Tenint en compte els usos previstos al PEPOR no existeix cap altra requeriment d’aparcament 
derivat de l’aplicació del Decret 344/2006. Únicament com a recomanació es proposa:  
 

 Recomanació 7. Preveure punts de recàrrega elèctrica en els punts de recàrrega 
elèctrica per a vehicles en les zones de major polaritat, és a dir aparcament de la Draga 
i zona del Club Natació Banyoles.5 

 Recomanació 8: Mantenir les actuals zones de càrrega i descàrrega de mercaderies 
existents tant a l’aparcament del pavelló municipal com a la zona del Club Natació 
Banyoles.  

 Recomanació 9: Preveure una correcta dotació de places d’aparcament per a persones 
amb la mobilitat reduïda tant l’aparcament del pavelló municipal com a la zona del Club 
Natació Banyoles. 

 
 

 

 

                                                                            
 
5 Actualment a Banyoles només hi ha un punt de recàrrega a la Plaça Servites- Museu Darder, promogut per l’Ajuntament de 
Banyoles. Ja fora del terme municipal però molt proper n’hi ha un al Càmping el Llac (T.M. Porqueres).  
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6 COSTOS APROXIMATS DE LES PROPOSTES 

A continuació s’adjunta un resum dels costos aproximats de les propostes:  
 

Taula 6.1 Resum dels costos de les propostes incloses en l’estudi 

XARXA ACCIÓ COST (€) 

Vianant  No comptabilitzat el cost de les recomanacions - 

Transport públic No comptabilitzat el cost de les recomanacions - 

Bicicletes 

Carril bici des del passeig Gaudi fins enllaçar amb el tram Banyoles- 
Melianta (una longitud d’uns 450 metres) 

No es valora 

Instal·lació de barra tipus U-invertida d'aparcament per a bicicletes 
(24 unitats) a 100 €per unitat 

2.400 

Vehicle privat No comptabilitzat el cost de les recomanacions - 

Aparcament 
No comptabilitzat el cost de les recomanacions - 

Aparcament eventual sector La Draga  No es valora 
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Tècnics redactors de l’informe: 
 
Xavier Codina (Responsable de mobilitat)   Laura Llavina (Tècnica de mobilitat) 
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SECTOR ÚS SUPERFÍCIE RÀTIO EAMG 

2 el Vilar Parc públic     20.482    1/100 205  

3 pla dels Estanyols Parc públic        5.696    1/100 57 

4 del Passeig Parc públic     18.635    5/100 932 

5 Esportiu Equipament 8.870,35    20/100 1.774 

6 de la Draga Parc públic  114.498    1/100 1.145 

6 de la Draga Equipament  17.571    20/100 3.514  

7 Mas Herbeig Parc públic     21.713    1/100 218  

7 Mas Herbeig Verd públic    85.282    0,25/100 213 

Total 8.058 
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Recomanació  4: Millorar la infraestructura de la parada CAP – Vila Olímpica
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Mapa 6. Jerarquització viària
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