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1. INTRODUCCIÓ
La llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, significa un canvi de tendència en el
model de mobilitat. El decret 344/2006 de regulació dels estudis d’avaluació de la
mobilitat generada (EAMG) desenvolupa aquesta llei.
Desprès de un llarg període en el qual el disseny i la gestió del viari ha tingut com
prioritat el trànsit de vehicles automòbils, s’observa un canvi de tendència i apareixen
noves prioritats. Els vianants, el transport col·lectiu i l’ús de la bicicleta comencen a
estar presents.
D’altra banda, també convé delimitar zones del viari destinades a la distribució urbana
de mercaderies, establir quins comerços han de disposar de molls de càrrega i
descàrrega que els permetin fer aquestes operacions al seu interior i establir un mínim
de superfície comercial dedicada a magatzem amb la finalitat que les operacions de
càrrega i descarrega no es multipliquin.
També cal considerar que les noves promocions urbanístiques residencials prevegin
un mínim de places de aparcament per a automòbils, introduint aquest decret la
novetat de preveure aparcaments per a bicicletes en habitatges plurifamiliars de nova
planta.
En les noves promocions urbanístiques no residencial no es preveuen cap mínim de
places d’aparcament per a automòbils, motivant la mobilitat per mitjans més
sostenibles (marxa a peu, bicicleta i transport col·lectiu).
Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG) s’han de incloure com a un
document independents dins dels plans d’ordenació urbanística. D’acord al decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme, es fixa
a l’article 71 la necessitat que els plans d’ordenació urbanística municipal ho incloguin.
Els EAMG avaluen el increment potencial de desplaçaments provocats pel creixement
previst i la capacitat del serveis viaris i dels sistemes de transport, valoren la vialitat de
les mesures proposades en el propi estudi per gestionar de manera sostenible la nova
mobilitat i defineixen les mesures per tal d’assegurar el compliment del canvi de model
promogut per la llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.

2. ANALISIS DE L’ESTAT ACTUAL
2.1 Introducció
Palau-saverdera, ubicat a la comarca de l’Alt Empordà té un població de 1.451
habitants, segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, a partir d’ara,
IDESCAT per l’any 2.009. Aquest nombre representa l’1 % de la població de la
comarca.
El municipi ha tingut un fort creixement en els darrers anys, degut a la proliferació de
segones residències. És considerat un poble turístic tant pel fet de la seva proximitat al
municipi de Roses com pel interès ambiental de la zona, ja que bona part del terme es
troba dins dels límits del parcs naturals del cap de Creus i dels Aiguamolls de
l’Empordà.

3

ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA

Al gràfic adjunt, poden observar aquest increment de població, especialment els caps
de setmana i els períodes estiuencs.

Gràfic 1: Factor d’increment demogràfic estacional

Font. Pla Territorial

El terme té una extensió de 16,4 km2 i la població es concentra al nucli urbà i quatre
urbanitzacions que ho envoltant: Mas Isaac, Bella vista, Balcó de l’Empordà i Mas
Bohera. Aquestes dos últimes bé integrades en el nucli. A més a més poden trobar
diversos masos disseminats per la plana.

2.2 Mobilitat
Segons la llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat es defineix mobilitat com el conjunt
de desplaçaments que les persones i els béns han de fer per motiu laboral, formatiu,
sanitari, social, cultural o de lleure, o per qualsevol altre.
Es parla de mobilitat obligada per referir-se als desplaçaments necessaris per al
funcionament de la vida quotidiana, i mobilitat voluntària és la ocasionada pels
desplaçaments de lliure decisió, lleure, compres, etc.
Segons dades del PTPCG, Palau-saverdera és un municipi considerat “municipi dormitori”, que posa de manifest el desequilibri entre els qui treballen i els qui
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resideixen. Al següent gràfic es mostra, la relació entre els llocs de treballs localitzats
(LTL) davant de població ocupada resident (POR). El LTL, defineix el conjunt de
persones que treballen en un municipi independent d’on resideixen i el POR, les
persones ocupades que resideixen en un municipi independentment d’on treballen.
S’observa que al municipi d’estudi (LTL<POR), ho que implica la baixa activitat
econòmica del mateix.

Gràfic 2: Mobilitat obligatòria 2001

Font: Pla Territorial
Els desplaçaments per raons de feina o estudis cap a fora del municipi són superiors
que els des de fora cap al municipi, exceptuant les arribades al poble per part de
turistes (caps de setmana) o els propietaris de les segones residències.
Una gran part dels desplaçaments cap a fora del municipi es realitzen dins la mateixa
comarca, concretament un 90 % segons dades de l’agenda 21, amb destinació
majoritària cap a Roses (la ciutat propera més gran) o cap a Figueres (capital de
comarca). L’ús del vehicle privat es l’opció escollida pels desplaçaments fora del
municipi. No més els desplaçaments per motiu formatiu es realitzen mitjançant
transport col·lectiu.
Respecte a la mobilitat interna. Els desplaçaments dins del nucli es realitzen
principalment a peu o amb bicicleta donat les dimensiones del nucli urbà. Entre
urbanitzacions i nucli, s’incrementa l`ús del vehicle privat pel que caldrà millorar les
connexions actualment existent per motivar l’ús de bicicletes.
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2.3 Xarxa viaria
2.3.1 Accessos al municipi
La xarxa vial actual es composa de les següents carreteres que és troben dins del
terme:
-

GI-610, de Roses a Vilajuïga. Creua transversalment el terme municipal de
sud-est a nord-oest. Es tracta d’un eix secundari que delimita la plana de la
muntanya. És la principal via d’accés al municipi i dona accés tant al nucli urbà
com a les urbanitzacions. Aquesta via es fa servir de via alternativa per
comunicar Figueres amb Roses degut a la saturació de la carretera general en
època de màxima afluència de turistes.

-

GIV-6102, de Palau-saverdera a Roses (urb. Santa Margarida)

-

GIV-6103, De Palau-saverdera a Castelló d’Empúries.

Gràfic 3: Xarxa de carreteres

Font: Elaboració pròpia a partir d’ICC

Segons dades del PTPCG, el IMD anual (Intensitat Mitjanes Diàries), índex que
serveix per calcular les càrregues sobre la xarxa viaria a la carretera GI 610 es de
5.000-7.500 vehicules /dia. Veure gràfic 4: càrregues sobre la xarxa viaria.

6

ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA

Gràfic 4: càrregues sobre la xarxa viaria.

Font: Pla Territorial

Dins de les propostes del PTPCG que afectin al municipi ens trobem que es proposa
millorar la xarxa de connectivitat interna de l’Empordà, en concret parla de l’eix
Roses-Garriguella.
Per una altre banda, el pla comenta la importància de la xarxa de carreteres de
caràcter local, i de la seva funció de connexió entre petis nuclis. Així mateix proposa
la creació d’alguns trams per a completar la malla, sovint mitjançant el condicionament
de pistes i camins.
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2.3.2 Accessos a nuclis de població
Des de l’eix GI-610 es pot accedir als nuclis de població segons es mostra a la
fotografia adjunta. Al nucli de Palau-saverdera s’accedeix a través del carrer Nou. A
les urbanitzacions de Mas Isaac i Bella vista s’arriba mitjançant l’avinguda de
Catalunya i el Camí de la Creu respectivament.

Gràfic 5: Accessos a nuclis de població

2.3.3 Connexions entre nuclis
Actualment existeix una connexió entre el nucli urbà i la urbanització de Bella vista
apte per a vianants i vehicles i està prevista una nova connexió segons ens mostra al
gràfic. Amb la urbanització de Mas Isaac existeixen dos connexions que caldrà
recuperar i millorar pel l’ús de vianants i bicicletes i adaptar pels vehicles en cas que
sigui necessari. Una d’elles surt de la urbanització de Mas Bohera i l’altre connecta la
zona d’ampliació d’equipaments prevista amb Mas Isaac.
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Gràfic 6: Connexions entre nuclis

2.3.3 Vies principals i secundaries
Seguidament ens mostren vies principals i secundaries del nuclis de població abans
esmentats:

Gràfic 7: Vies principals i secundàries Mas Isaac
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Gràfic 8: Vies principals i secundàries Palau-saverdera (inclòs Mas Bohera i
Balcó de l’Empordà)

Gràfic 9: Vies principals i secundaries Bella vista

2.4 Transport Públic
El municipi de Palau-saverdera no compta amb línia de bus urbà, si bé, donat les
dimensions del nucli, les necessitats de mobilitat interna poden ser satisfetes
mitjançant l’ús de la bicicleta o marxa a peu.
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A nivell interurbà, existeix una línia de bus que connecta la vila amb Figueres, capital
de la comarca i amb Roses. El servei només té 4 sortides al dia en cada sentit.
Taula 1: Línia d’autobusos interurbà
DIES LABORABLES:
Palau-saverdera -> Roses Palau-saverdera -> Figueres
8.35
7.40
13.50
10.40
16.50
15.10
19.50
18.55
DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS:
Palau-saverdera -> Roses Palau-saverdera -> Figueres
10.20
9.10
14.20
15.10
17.20
18.10
20.50
20.10
El municipi no té ferrocarril i la estació més propera es troba a la Vilajuïga, a 5 km.
Forma part de la línia ferroviària Barcelona - Portbou. A Figueres, situat a 19 km,
trobem una altre estació de la mateixa línia amb parades cada hora aproximadament
en direcció cap a Barcelona i cap a Portbou respectivament.

2.5 Xarxa de camins rurals
Existeix una xarxa de camins rurals i senders molt desenvolupada i en bon estat, que
facilita els desplaçaments a peu o amb bicicleta.
Camins:
-

Camí vell a les mines o Camí vell de Roses: Va de Palau-saverdera a Roses.
Camí de la Creu Blanca: uneix el camí vell de Roses amb la carretera GI-610.
Camí de l’Olivet o del Canal del Rec o camí del Molí: comunica Vilaüt amb
Palau-saverdera i Roses resseguint el canal del Rec.
Camí de Vilaüt a la Vinya cremada: uneix el Camí del molí amb la Carretera GI6103.
Camí de Vilaüt al cementiri de Palau: enllaça Vilaüt amb Palau-saverdera.
Camí dels Sequers a l’abocador municipal. Comunica el camí del Molí amb
l’abocador de runes.

Senders:
-

GR-92-0: sender de Gran Recorregut que ve a ser una variant del GR-92 entre
el Port de la Selva i Vilaüt, creuant per la Serra de Rodes.
Camí del Mas Ventós: Des del centre urbà de Palau-saverdera fins al Mas
Ventós.
Camí-pista a la serra de Sta. Helena: Des de Sant Salvador i Puig de Caraps a
Santa Helena.
Camí a l’ermita de St. Onofre: camí des del centre urbà de Palau-saverdera fins
a St. Onofre. No s’hi pot accedir amb vehicles
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-

Camí de la Pedrera: Camí de Palau-saverdera a Roses passant per la
Muntanya d’en Sot.
Camí antic d’anar a Roses: Comunica Pau, Palau-saverdera i Roses per sobre
la carretera GI-610.
Camí Ral. Camí de Pau a Roses. Passa per dins del Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà, resseguint el límit de la reserva natural integral.
Camí de sobre l’Estany: Ressegueix el límit de la reserva natural integral del
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

2.6 Xarxa de carril bici
Les característiques de la xarxa de camins rurals, fan que aquests siguin aptes per
recorreguts amb bicicleta.

2.7 Parc de vehicles
A partir de les dades de l’IDESCAT es pot avaluar la composició del parc de vehicles.
Considerant el període de temps 2000-2008, s’obtenen els següents dades:
Taula 2: Composició del parc de vehicles
Any
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Turismes Motocicletes
687
665
627
608
583
557
529
487
475

133
128
118
122
112
105
99
97
99

Camions i
furgonetes
251
248
242
228
207
199
187
186
172

Tractors
industrials
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Autobusos i
altres
29
30
25
23
22
20
16
13
13

Total
1100
1071
1012
981
924
881
831
783
759

Font: IDESCAT
S’observa que en general en número de vehicles augmenta, si bé el de turismes i
motocicletes ho fa en major mesura, debut probablement a l’aparició de segones
residències.

2.8 Aparcaments
A l’actualitat existeixen 7 zones adaptades com zones d’aparcament o reserves
d’aparcament localitzats dins nucli de poble. Aquest aparcament es destina a la
mobilitat de les urbanitzacions cap al nucli, a facilitar la distribució àgil i ordenada de
les mercaderies . Al gràfic adjunt es mostren.
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Gràfic 10: Aparcament i reserves d’aparcament
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3. MOBILITAT GENERADA
3.1 Avaluació de la mobilitat
La finalitat d’aquest apartat és estimar el nombre de desplaçaments que generen les
diferents activitats i usos del sòl d’acord amb els següents ràtios mínims de viatges/dia
que estableix l’annex 1 del decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels
estudis de mobilitat generada.
Taula 3: Viatges generats/dia
Ús d’habitatge

El valor més gran dels dos següents:
7 viatges/habitatge o 3 viatges/persona
Ús residencial
10 viatges/100 m2 sostre
Ús comercial
50 viatges/100 m2 sostre
Ús d’oficines
15 viatges/100 m2 sostre
Ús industrial
5 viatges/100 m2 sostre
Equipaments
20 viatges/100 m2 sostre
Zones verdes
5 viatges/100 m2 sòl
Franja costanera
5 viatges/ml platja
Font: Annex 1 Decret 344/2006
Per avaluar la mobilitat generada, hem de tenir en compte les zones de creixements
en el sòl urbanitzable així com les reestructuracions de sòl urbà que afectin al
increment del nombre de desplaçaments.

A la següent taula es mostra les zones del sòl urbà i les zones de sòl urbanitzable
considerades i el càlcul de la mobilitat obtinguda amb el ràtios anteriors:

Taula 4: Sol urbà
Sector
PAU 1
PAU 2
PAU 3
PAU 4
PAU 5
PAU 6
PAU 7
PAU 8
PAU 9

Ús
Àmbit (m2) Habitatges Viatges
Habitatge
7.527,38
34
238
Habitatge
5.426,04
10
70
Habitatge
1.782,19
4
28
Habitatge 10.898,01
15
105
Habitatge
6.658,80
6
42
Habitatge
1.637,14
12
84
Habitatge
1.362,00
38
266
Habitatge
5.238,01
5
35
Habitatge
3941,00
15
105

TOTAL VIATGES: 973
S’han considerants un coeficient de 7 viatges/habitatge
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Taula 5: Sectors sòl urbanitzable
Sector
SUD 1
SUD 2
SUD 3
SUD 4
SUD 5
SUD 6
SUD 7

Ús
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge
Habitatge

Àmbit (m2) Habitatges Viatges
38.358,49
77
539
114.374,45
229
1603
53.928,74
108
756
121.772,02
244
1708
32.917,00
66
462
83.893,00
168
1176
53.910,75
108
756

Sector

Ús

SUD 1
SUD 2
SUD 3
SUD 4
SUD 5
SUD 6
SUD 7

Equipaments
Equipaments
Equipaments
Equipaments
Equipaments
Equipaments
Equipaments

Superfície
Equipaments
(m2)
3835,849
8409,38
4890,15
13607,02
3291,7
4195
6397,27

Edif. Neta
Equip.
(m2/m2)
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Viatges ús
equipaments
767
1682
978
2721
658
839
1279

TOTAL VIATGES ÚS RESIDENCIAL: 7000
TOTAL VIATGES ÚS EQUIPAMENT: 8925
S’han considerant els coeficients de 7 viatges/habitatge pel sòl d’ús habitatge
residencial i 20 viatges/100 m2 pel sòl d’ús equipament.

3.2 Propostes del POUM
D’acord al plànol nº 1 Fluxos de mobilitat generats pel POUM, es fan las següents
propostes de nous vials:
Propostes en sòl urbà
PAU 1. Es proposa la creació de un vial que recorri aquest sector, els sectors SUD 5 i
SUD 1 i que connecti amb el nucli urbà. Aquest vial tindrà una amplada de 8 metres
afavorint l’ús de la bicicleta. Amb aquest vial es pretén alleujar la circulació del carrer
Maresme, via principal del nucli.
PAU 5. Es proposa la creació d’un vial interior que permeti l’entrada a les parcel·les
existents. La amplada del vial serà de 8 metres. Es tracta d’un vial de poc trànsit i d’ús
gairebé exclusiu dels propietaris de la zona.
PAU 4. El vial proposat és una via principal del poble que connecta l’avinguda Mas
Bohera amb els sector PAU 4 i SUD 4. Aquest vial arriba fins la zona d’equipaments
municipal on es troben les escoles del poble. La amplada del carrer serà de 8 metres,
afavorint l’ús de la bicicleta.
PAU 8. Es proposa la creació d’un vial que connecti amb el nucli urbà, que divideix el
polígon, i al mateix temps que connecti amb el SUD 3 fent un vial en el SUD 4.
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PAU 9. L’objectiu principal del vial proposat és aconseguir vialitat per la connexió entre
el municipi i les urbanitzacions. La amplada del carrer serà de 8 metres, afavorint l’ús
de la bicicleta.
Propostes en sòl urbanitzable
SUD 1. La vialitat d’aquest sector haurà de solucionar les següents connexions:
connexió sector SUD 5 i PAU 1, connexions amb el nucli urbà, connexions a noves
urbanitzacions donant continuïtat al vial previst en el PAU 6 i vial d’accés a la part
posterior de les finques situades al C/ Palahuet.
SUD 2. A la zona del sector més propera al nucli, es proposa la creació de vials
interiors que desemboquin al camí de la Creu que facilitaran la circulació dins del
sector. A la part nord es recolliran els vials que quedaven morts en la urbanització
Bella vista. L’amplada de vials serà de 8 metres.
SUD 3. Es proposa la creació de vials interiors, ramificacions del camí de la Creu (vial
principal que serveix per accedir des de la carretera fins a la urbanització Bella vista).
Es tracta de vials per l’ús dels residents a la zona i terminaran en cul de sac. Aquests
vials faran un amplada de 8 metres, i afavoriran l’ús de la bicicleta.
SUD 4. Es proposa la creació d’un vial que voregi el sector, que connectarà amb el vial
que recorre el PAU 4 abans esmentat per resoldre la connexió amb el nucli urbà.
SUD 5. La vialitat d’aquest sector haurà de solucionar les següents connexions:
connexió amb el sector SUD 1 i connexions amb el nucli urbà. L’amplada d’aquest vial
serà de 8 metres.
Propostes en sòl no urbanitzable
Amb l’objectiu de connectar la urbanització de Mas Isaac amb el nucli urbà i la zona
d’equipaments es proposen dos actuacions. La primera d’elles consisteix en adequar i
millorar la connexió urbanització - zona d’equipaments ja existent. Aquest vial serà pel
l’ús de vianants i bicicletes. La segona actuació proposa la creació d’un vial que
connecti la urbanització Mas Bohera amb la urbanització Mas Isaac vorejant la zona
d’equipaments municipals. Aquest vial serà d’una amplada de 7 metres que permetin
la convivència de vianants, bicicletes i vehicles i que s’adapti la topografia del terreny,
provocant el menor impacte paisatgístic possible.
Es proposa la creació de dues rotondes a la carretera. Una d’elles per facilitar
l’entrada al Pitch & Putt de nova creació i l’altre més a baix per facilitar l’entrada al
polígon industrial situat al peu de la carretera.
Els vials de nova creació d’amplada 8 metres seran de sentit únic. Constaran de
vorera de 1,5 metres d’amplada a cada banda de carrer i 2 metres destinant a
aparcament a una banda.
Totes aquestes propostes es troben en estudi i tenen caràcter orientatiu. No podran
ser considerades com definitives fins que es desenvolupin els respectius sectors.

Aparcament de bicicletes
Una vegada estiguin definits el tipus d’equipaments a desenvolupar a la zona prevista
segons las necessitats del poble, caldrà considerar les següents reserves mínimes
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d’aparcament de bicicletes en els nous sectors de planejament derivat que es mostren
a la taula 6.

Taula 6: Places mínimes d’aparcament per a bicicletes
Equipaments docents
Equipaments esportius, culturals i
recreatius
Altres equipaments públics
Zones verdes

5 places/100 m2 sostre
5 places/100 m2 d’aforament de
l’equipament
1 plaça/100 m2 sostre
1 plaça/100 m2 sòl

Font: Annex 2 del decret 344/2006
Aparcament de vehicles
Com conseqüència del nous sectors en sòl urbà i en sol urbanitzable, es proposen les
següents zones per a aparcament de vehicles (veure gràfic 10):
- Sòl urbà: zona d’equipaments existents
- Sòl urbanitzable: de les cessions que es fan per a vialitat al sectors SUD 1 i SUD 5,
es dedica un 5 % per a reserves d’aparcaments. També es destinarà per a
aparcaments la zona d’ampliació d’equipaments.
- Sòl no urbanitzable: Es destinen a reserves d’aparcaments dues zones a l’entrada
del poble situades al costat de la cooperativa.

4. MOBILITAT, ACCESIBILITAT I GENERE
4.1 Mobilitat obligada residència – treball
Dels dades facilitat per l’IDESCAT observen la mobilitat generada a Palau-saverdera
per motius de feina en funció del gènere.

Taula 7: Mobilitat obligada residència – treball. Any 2001

Desplaçaments interns
Desplaçaments a altres municipis
Desplaçaments des de altres municipis
Total desplaçaments generats en el municipi1
Total desplaçaments atrets pel municipi2
Diferència entrades i sortides3

Homes Dones Total
72
50
122
140
75
215
42
37
79
212
125
337
114
87
201
-98
-38
-136

1

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

2
3

Font: IDESCAT
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De les dades concloem que el nombre de desplaçaments de dones dins del municipi
és lleugerament superior que el nombre de desplaçaments cap a fora del municipi
amb respecte als homes.
Pel que fa al tipus de transport utilitzat, l’IDESCAT no ofereix dades per gènere, els
dades es mostren a la taula 8.

Taula 8: Desplaçaments residència - treball. Distribució per mitjans de transport. Any 2001

Desplaçaments
interns
Desplaçaments
a altres
municipis
Desplaçaments
des de altres
municipis
Total
desplaçaments
generats en el
1
municipi
Total
desplaçaments
atrets pel
2
municipi
Diferència
entrades i
3
sortides

Només
individual
52

Només
col·lectiu
0

135

0

75

Només
altres
0

Individual
i col·lectiu
30

Individual
i altres
0

Col·lectiu
i altres
37

No
aplicable
3

Total

0

2

3

0

75

215

1

1

1

0

0

1

79

187

0

0

32

3

37

78

337

127

1

1

31

0

37

4

201

-60

1

1

-1

-3

0

-74

-136

122

1

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

2
3

En aquest cas, no troben cap informació diferenciada pes sexes, si bé s’observa que la majoria dels desplaçaments

Font: IDESCAT

4.2 Mobilitat obligada residència – estudis
De les dades facilitat per l’DESCAT observem la mobilitat generada a Palau-saverdera
per motius de estudis en funció del gènere.

Taula 9: Desplaçaments residència - estudis. Distribució per sexe (*). Any 2001
Desplaçaments interns
Desplaçaments a altres municipis
Desplaçaments des de altres municipis
Total desplaçaments generats en el municipi1
Total desplaçaments atrets pel municipi2
Diferència entrades i sortides3

Homes Dones Total
0
2
2
16
20
36
1
2
3
16
22
38
1
4
5
-15
-18
-33

(*)Estudiants de 16 i més anys que no treballen

Font: IDESCAT
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Pel que fa al tipus de transport utilitzat, l’IDESCAT no ofereix dades per gènere, els
dades es mostren a la taula 10.

Taula 10: Desplaçaments residència – estudis(*). Distribució per mitjans de transport. Any 2001

Desplaçaments
interns
Desplaçaments
a altres
municipis
Desplaçaments
des de altres
municipis
Total
desplaçaments
generats en el
1
municipi
Total
desplaçaments
atrets pel
2
municipi
Diferència
entrades i
3
sortides

Només
individual
0

Només
col·lectiu
1

10

9

2

Només
altres
0

Individual
i col·lectiu
0

Individual
i altres
0

Col·lectiu
i altres
0

No
aplicable
1

Total

0

0

0

0

17

36

1

0

0

0

0

0

3

10

10

0

0

0

0

18

38

2

2

0

0

0

0

1

5

-8

-8

0

0

0

0

-17

-33

2

(*)
Estudiants de 16 i més anys que no treballen
1

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

2
3

Font: IDESCAT
Pel que fa al tipus de transport utilitzat, la taula anterior no proporciona dades per
gènere, si bé son prou significatius, trobem que la mobilitat interna és poc important i la
major part dels desplaçament es realitzen cap altres municipis, principalment cap a
Girona i Roses. En referència a les respostes obtingudes a l’enquesta de població,
moltes d’elles van respondre No aplicable, això vol dir la població que estudia a
diversos municipis, i la que es desplaça des d’una segona residència, cas que encaixa
perfectament amb en model de poble de Palau.

5. PLANIFICACIÓ GENERAL
D’acord amb l’article 4 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels
estudis d’avaluació de la mobilitat generada, en aquest apartat s’incorporen les
mesures d’aplicació en el planejament derivat pel que fa a amplades i pendents dels
carrers, tant 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:


L’amplada mínima dels carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable amb la
senyalització corresponent a Zona 30 ha de ser de 10 metres.
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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 a
l’establert als apartats anteriors.



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 del 2% que continguin, com a mínim,
un cercle d’1,5 metres de radi. La construcció d’escales a la via pública resta
condicionada a què hi hagi un itinerari alternatiu adaptat a la normativa
d’accessibilitat. Quan l’itinerari alternatiu sigui desproporcionat en temps i/o
recorregut, d’acord amb el que estableix la citada normativa, es construiran
ascensors o elements elevadors segurs i accessibles.



El pendent màxim dels itineraris per a bicicletes no pot superar, amb caràcter
general, el 5%. Només en supòsits excepcionals, degudament justificats,
aquest pendent pot arribar al 8%.



Caldrà assegurar la connexió amb els itineraris a peu i/o bicicletes existents
des de cadascun dels nous sectors previstos, a través de voreres amples i
aptes per a mobilitat reduïda, o carrils separats de la xarxa viària.

6. PROPOSTA DE FINANÇAMENT
En compliment amb l’article 19 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, els plans
parcials i projectes d’urbanització que desenvolupin aquest POUM amb totes les
determinacions contingudes en aquest document, entre les que cal incloure les
derivades del present estudi de mobilitat, serà íntegrament costejat i finançat pels
promotors del desenvolupament urbanístic dels sectors. Els pressupostos dels
projectes d’urbanització incorporaran totes les despeses necessàries per a l’execució
de les obres dins de l’àmbit dels sectors, inclòs les connexions externes de les
infraestructures que calgui portar fora de l’àmbit definit dels sectors.
Els promotors del desenvolupament dels sectors participaran 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 4 del Decret 344/2006.
En el document de l’Estudi Econòmic i Financer del POUM es realitza previsions de
reserves econòmiques pel desenvolupament del POUM així com les actuacions que es
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deriven per part de l’administració en actuacions de sòl urbà que no puguin ser
derivades en els diferents sectors del poble.

Els mecanismes mitjançant els quals l’àmbit privat aporta uns recursos per a l’execució
del POUM provenen d’entre d’altres, pel desenvolupament dels PAU, PMU, i els PPU,
amb les cessions de sòl de l’aprofitament urbanístic.

7. CONCLUSIONS
Con resum del estudi realitzat podem concloure que:
-

Palau-saverdera genera més del doble de la mobilitat que atreu, sense tenir en
conta les arribades de turistes al poble i la proliferació de segones residències.

-

A la xarxa viària existent, conviuen els vianants, les bicicletes i els vehicles
privats. Bàsicament l’ús d’aquest últim mitjà de transport es fa servir pels
desplaçaments cap a fora del municipi.

-

Els vials de nova creació a les noves zones de creixement que connectin amb
la zona d’equipaments es faran servir per vianants, bicicletes i vehicles, tot i
que el parc de vehicles a Palau no és molt elevat. A cadascuna de les fitxes
normatives dels polígons d’actuació en sòl urbà i dels sectors de sòl
urbanitzable, s’inclourà com a requeriment d’obligat compliment que els nous
vials siguin dissenyats com a vials de convivència (8m d’amplada)

-

L’ús del transport col·lectiu no és massiu, si bé només existeix una línia de bus
amb uns horaris pocs freqüents. Actualment, es localitza solament una parada
de bus, situada a l’entrada del municipi. Es proposa la creació de dues parades
més ubicades a peu de les urbanitzacions Mas Isaac i Bella vista en
compliment de l’article 16 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de
regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada.

-

Al municipi, existeix una xarxa de camins rurals extensa i variada, que caldrà
potenciar mitjançant senyalitzacions adequades.

-

La xarxa d’itineraris per a vianants i bicicletes existent i prevista (plànol núm. 3a
i plànol núm.3b) assegura la connectivitat amb els principals indrets generadors
de mobilitat (estació d’autobusos, equipaments, zones comercials, espais
lliures, zones esportives, etc..). Cal mencionar que el model de comerç existent
al municipi és el de petites botigues situades al llarg del carrer Nou fins a la
Plaça Major.

-

La documentació gràfica d’aquest document mostra la connexió amb els nous
sectors urbanitzables, així com els nous vial projectats.

-

A cadascuna de les fitxes normatives dels polígons d’actuació en sòl urbà i dels
sectors de sòl urbanitzable, s’introduïran els valors dels paràmetres urbanístics
que defineix l’art. 4 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels
estudis d’avaluació de la mobilitat generada.

-

A fi de reduir el nombre d’operacions de càrrega i descàrrega, els nous locals
comercials hauran de destinar per a magatzem un mínim d’un 10 % del sostre,
a l’interior de l’edifici o a terrenys edificables al mateix solar, llevat que es tracti
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d’activitats que justifiquen la manca de necessitat de magatzem. A cadascuna
de les fitxes normatives dels polígons d’actuació en sòl urbà i dels sectors de
sòl urbanitzable, s’inclourà com a requeriment d’obligat compliment que els
nous locals comercials destinin per a magatzem un mínim d’un 10% del sostre
a l’interior de l’edifici o a terrenys edificables al mateix solar, llevat que es tracti
d’activitats que justifiquen la manca de necessitat de magatzem.

8. PLÀNOLS
1.- Fluxos de mobilitat generada pel POUM
2.- Xarxa de transport col·lectiu
3a.- Xarxa d’itineraris per a vianants i bicicletes existent i previstes
3b.- Xarxa d’itineraris per a vianants i bicicletes existent i previstes (camins rurals)
4.- Xarxa bàsica d’itineraris principals de vehicles
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