
 
  
  
  

 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al.legacions de CCOO al Pla Territorial de les 
comarques gironines sobre mobilitat, 

presentades al Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Octubre 2009 



 
  
  
  
 
Al·legacions al Pla Territorial de les Comarques Gironines 
 
Pla Territorial de les Comarques Gironines 
 
Per a desenvolupar les infraestructures de mobilitat de les comarques gironines 
és necessari dotar-se d’un pla d’infraestructures que determini, programi i 
pressuposti les diverses propostes per aquest territori. El pla d’infraestructures 
ha de fomentar la mobilitat sostenible i segura i per aquest motiu ha de centrar-
se en actuacions que es basin en el transport públic.  
 

o Intercanviadors. 
 

Fomentar l’intermodalitat configurant una potent xarxa intercanviadors que 
permeti utilitzar un sistema de transport públic unificat i, al mateix temps, 
garanteixi l’accessibilitat a peu i en bicicleta. Principalment els intercanviadors 
han de permetre l’enllaç entre els busos i la Renfe i els busos urbans amb els 
interurbans. 
 
S’ha de garantir la integració horària dels diversos modes de transport 
ferroviaris reduint al màxim els temps d’espera quant es facin intercanvis 
modals i facilitant els recorreguts més curts i còmodes possibles entre andanes 
i/o parades. 
 

o Promoció de la bicicleta 
 

Realitzar un pla que fomenti l’ús de la bicicleta com a mode de desplaçament 
per la mobilitat quotidiana amb un gran potencial en distàncies curtes. Ampliar i 
mantenir la xarxa d’itineraris segurs i confortables per bicicletes (carrils bici, 
carrers de màxim 30 Km/h) seguint el model de les vies verdes pel que fa a les 
connexions interurbanes.  
 
Construir aparcaments de bicicletes segurs i coberts en els centres generadors 
de més mobilitat i en les estacions i parades del transport públic. Implantar una 
xarxa d’estacions de servei per bicicletes (venda d’accessoris, reparació, etc…) 
en localitzacions estratègiques dels itineraris per bicis. 
 

o Carrils bus i priorització semafòrica 
 

Per garantir la regularitat i fluïdesa dels autobusos en les vies més 
congestionades d’entrada i sortida de les principals ciutats gironines s’haurien 
d’habilitar carrils busos segregats. Els carrils bus permeten disminuir els costos 
d’explotació, gràcies a la reducció del nombre de vehicles en servei i del 
nombre de vehicles de reserva per compensar els retards. Augmenta la 
velocitat comercial, la freqüència i la regularitat, la qual cosa permet reduir els 
temps d’espera i la durada dels desplaçaments dels viatgers. Al mateix temps, 
aquests carrils poden podrien ser utilitzats per vehicles amb alta ocupació 
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(VAO) per promoure un ús més eficient dels vehicles que acostumen a circular  
amb un sol ocupant. 
 
Igualment, s’ha d’establir una  priorització semafòrica  pels autobusos en les 
cruïlles més conflictives. Tot plegat, en benefici de la fiabilitat del servei i en 
conseqüència per potenciar-lo. 
 

o Aparcaments de dissuasió 
 

Construir aparcaments de dissuasió a les estacions ferroviàries i d’autobusos. 
L’objectiu seria facilitar el canvi modal per accedir a les zones urbanes amb 
ferrocarril. La política de creació dels aparcaments dissuasoris ha de ser 
coherent amb les mesures de restricció de l’estacionament als centres de les 
ciutats; per exemple, a cada nova plaça d’estacionament en un aparcament 
dissuasori li ha de correspondre la supressió d’una plaça d’estacionament als 
centres urbans. Perquè siguin atractius, els aparcaments dissuasoris han de 
ser segurs i oferir correspondències fàcils amb transports públics ràpids i 
freqüents. D’altra banda, s’ha de garantir que l’ús de l’apracament estigui 
relacionat amb l’ús del transport públic. Dues de les estacions que ja són 
utilitzades per fer l’intercanvi modal cotxe-tren són les de Flaçà i Caldes de 
Malavella, si bé aquests aparcaments no estan condicionats i l’estacionament 
es fa de forma desordenada i a més el seu ús no es vincula amb l’ús del 
ferrocarril, per exemple accedint-hi amb el títol de transport corresponent. 
 

o Xarxa rodalies RENFE de les Comarques Gironines 
 
La xarxa ferroviària de les comarques gironines pel que fa al tronc central 
s’hauria de gestionar com un servei de rodalies que estructurés i cohesionés el 
territori. Reconvertir la gestió en rodalies permetria incrementar las freqüència 
de pas i la regularitat en el servei i, igualment, augmentar la capacitat de 
transportar viatgers.  
 
En definitiva planificar els serveis i les infraestructures segons les necessitats 
internes gironines i en conseqüència millorar l’oferta ferroviària. La reconversió 
en serveis de Rodalies abastaria tot el corredor ferroviari des de Blanes fins a 
Portbou, i en futur inclouria els nous trams d’infraestructura ferroviària que 
proposem: Anella de la Gavarres, Eix Girona- Olot, tram Blanes-Lloret, 
Figueres-Roses i tram Ripollès-Puigcerdà i Blanes-Maçanet. 
 

o Anella ferroviària de les Gavarres 
 
L’implantació d’una infraestructura ferroviària  híbrida entre un tramvia i un tren 
anomenat tram-tren. Es tracta d’un mitjà de transport que funciona com un 
tramvia en els nuclis urbans i com un tren en els espais lliures. Així doncs, 
garanteix la velocitat dels trens quant circula entre poblacions i pel seu interior 
ofereix serveis de proximitat amb un alt grau d’accessibilitat a tot el territori per 
on transcorre. 
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Per això, la proposta de tram-tren per comunicar el litoral gironí amb la ciutat de 
Girona en forma d’anella ferroviària. En concret, el recorregut proposat 
enllaçaria els municipis costaners de Calella de Palafrugell amb Sant Feliu de 
Guíxols passant per Palamós i Platja d’Aro. Posteriorment, avançaria cap a 
l’interior passant per Llagostera, Cassà de la Selva i l’aeroport de Girona per 
arribar a la trama urbana de l’àrea metropolitana de Girona. Desprès, pel nord 
s’encaminaria cap a la Bisbal d’Empordà passant per Celrà i Flaçà. Finalment, 
es tancaria el circuit enllaçant altre cop amb Calella de Palafrugell. 
 
Al seu pas per la ciutat de Girona s’hauria d’aprofitar el viaducte ferroviari 
existent per fer-hi circular els servies de tram-tren, amb la qual cosa l’inversió i 
l’obra en infraestructura seria mínima. A més permetria intercalar, en aquest 
recorregut urbà per la ciutat de Girona, totes les noves estacions i els serveis 
de tramvia necessaris sense interferir en els altres serveis de tren convencional 
que circularan soterrats. 
 

 
 
En una fase posterior es podria construir un nou tram que connectés de forma 
més directa Cassà de la Selva amb Girona passant per Llambilles, Quart i Palol 
d’Onyar per acabar enllaçant amb l’extrem de la proposta de tramvia Salt-
Girona que es localitzarà al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de 
Girona. 
 
Anàlisi de la mobilitat a l’anella de les Gavarres  
 
Amb l’objectiu de quantificar la mobilitat al sistema de municipis compresos 
dins de l’anomenada Anella de les Gavarres, que el Pla d’infraestructures 
Territorial de Catalunya (PTIC) preveu que podrien ser servits mitjançant Trens-
Tram, s’ha procedit a calcular, a partir de les dades de l’EMQ 2006, el nombre 
de desplaçaments entre els municipis que el componen, així com el mode 
principal de transport associat a cada viatge.  
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A efectes d’elaborar una anàlisi de les relacions de mobilitat més detallada, el 
sistema global de municipis que conformen l’anella de les Gavarres, s’ha 
descompost en diverses àrees funcionals1, denominades arcs o eixos.  
 
La composició municipal de les quatre àrees funcionals o subsistemes que 
conformen el sistema global de L’anella de les Gavarres són: 
 

- L’Arc Transversal Nord (Aeroport – Palafrugell): Fornells, Vilablareix, 
Girona, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Celrà, Bordils, Sant Joan de 
Mollet, Flaçà, La Pera, Corçà, La Bisbal d’Empordà, Vulpellac, Torrent i 
Palafrugell. 

- L’Arc Transversal Sud (Girona – Sant Feliu de Guíxols): Girona, 
Vilablareix, Fornells, Riudellots, Campllong, Cassà de la Selva, 
Llagostera, Santa Cristina d’Aro i Sant Feliu de Guíxols. 

- L’Eix Costa Brava nord (Sant Feliu de Guíxols – Palafrugell): Sant 
Feliu de Guíxols, Platja d’Aro, Calonge, Palamós, Vall-llobrega, Mont-ras 
i Palafrugell. 

 
Cal remarcar dues consideracions importants que incideixen de manera directa 
en els fluxos de mobilitat del sistema analitzat. 
 
En primer lloc, cal precisar que, en el conjunt del sistema general que dibuixa 
l’Anella de les Gavarres i en els altres eixos de mobilitat analitzats, caldria, 
tenir en compte la prioritat de la mobilitat obligada degut als 
desplaçaments per qüestió de feina i afegir les dades de mobilitat generades 
per la població flotant del sector turístic, tant de cap de setmana, com de 
períodes vacacionals, els quals tenen un fort pes en els desplaçaments de les 
poblacions de la franja litoral. Unes dades de fluxes que, fins al moment, no 
estan disponibles. 
 
En segon lloc, també s’haurien de tenir en compte els fluxos de mobilitat 
generats per l’Aeroport de Girona i la seva distribució territorial. Cal recordar 
que els prop de 5 milions de passatgers que utilitzen anualment els serveis 
aeroportuaris representen una mitjana aproximada d’uns 95.000 
desplaçaments setmanals, amb puntes majors en períodes vacacionals. 
 
Per tant, ambdós aspectes influeixen positivament en la demanda potencial de 
captació d’usuaris de modes de transport públic, entre ells el Tram-Tren. 
 
Per a cadascuna de les àrees es presenten tot seguit els resultats obtinguts, 
així com una síntesi gràfica de la distribució modal agregada. 

                                                 
1 Entenent com a àrea funcional aquelles agrupacions de municipis que no es corresponen amb cap 
delimitació administrativa, però que entre ells es donen relacions de mobilitat rellevants, ja sigui per 
proximitat, per l’atracció dels equipaments i/o serveis o d’altres. 
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Sistema global de l’anella de les Gavarres 
 
El conjunt de poblacions que conformen el sistema global de l’Anella de les 
Gavarres2, genera un total de 852.605 viatges setmanals intermunicipals, un 
86% dels quals es realitzen en cotxe privat, com a conductor o acompanyant. 
 

Mode principal Desplaçaments 
Dia Feiner 

Desplaçaments 
Dissabte i 

Festius 
Desplaçaments 

Setmanals 

A peu (més de 5 min.) 2.769 1.325 16.495 
Autobús urbà 1.424 140 7.400 

Autobús interurbà 2.529 1.333 15.311 
Rodalies Renfe 275   1.376 

Autobús empresa 513   2.563 
Autobús escolar 2.009   10.045 

Autocar (excursions)   667 1.333 
Taxi 500   2.501 

Cotxe com a conductor 89.743 53.693 556.100 
Cotxe com a 

acompanyant 21.310 39.986 186.524 
Moto com a conductor 5.236 1.738 29.654 

Moto com a 
acompanyant 252 259 1.777 

Bicicleta 746 913 5.556 
Furgoneta / camió 2.821 931 15.970 

Total 130.127 100.986 852.605 
 
Mode principal Desplaçaments

Setmanals % 

Transport Públic 40.530 5% 
A peu, bici 22.051 3% 
Cotxe 742.624 87%
Moto 31.431 4% 
Furgoneta / 
camió 15.970 2% 

Total      852.605    100%

Cotxe
87%

Moto
6%

Furgoneta / 
camió

2%

A peu, bici
3%

TP
2%

 
Distribució modal dels desplaçaments intermunicipals a l’Anella de les Gavarres  

Font: EMQ 2006 

                                                 
2 Municipis que conformen l’Anella de les Gavarres: Girona, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, 
Celrà, Bordils, Sant Joan de Mollet, Flaçà, La Pera, Corçà, La Bisbal d’Empordà, Vulpellac, Torrent, 
Palafrugell, Mont-ras, Vall-llobrega, Palamós, Calonge, Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Santa 
Cristina d’Aro, Llagostera, Cassà de la Selva, Campllong, Riudellots, Fornells i Vilablareix. 
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L’arc transversal nord: aeroport- Palafrugell 
 
En aquest segment de municipis analitzat, els viatges totals (intermunicipals) 
ascendeixen a 300.307, amb una quota d’utilització del vehicle privat idèntica a 
l’anterior, un 87%. 
 
El transport públic representa un 6% dels desplaçaments totals. 
 

Mode principal Despl. Feiner Despl. Caps Set. Despl. Setmanals 

A peu (més de 5 min.) 1.535   7.673 
Autobús urbà 771 140 4.134 

Autobús interurbà 853   4.266 
Rodalies Renfe 275   1.376 

Autobús empresa 269   1.346 
Autobús escolar 1.015   5.074 

Taxi 135   677 
Cotxe com a conductor 31.862 18.925 197.163 

Cotxe com a 
acompanyant 8.432 11.391 64.941 

Moto com a conductor 1.866   9.330 
Moto com a 

acompanyant 63   316 
Bicicleta 193   963 

Furgoneta / camió 610   3.048 
Total 47.879 30.457 300.307 

 
 
 
 
 
 

Mode principal Desplaçaments
Setmanals % 

Transport Públic 16.872 6% 
A peu, bici 8.636 3% 
Cotxe 262.104 87% 
Moto 9.647 3% 
Furgoneta / 
camió 3.048 1% 
Total       300.307    100%

Cotxe
87%

Moto
3%

Furgoneta / 
camió

1%

A peu, bici
3% TP

6% 
 

Distribució modal dels desplaçaments intermunicipals a l’Arc Transversal Nord  
Font: EMQ 2006 
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L’arc transversal sud: Girona-Sant Feliu de Guíxols 
 
A l’Arc Transversal Sud es produeixen al llarg de la setmana un total de 
244.014 viatges intermunicipals, on continua predominant el cotxe privat, i es 
manté la utilització del transport públic amb un 5%. 
 

Mode principal Despl. Feiner Despl. Caps Set. Despl. Setmanals 

A peu (més de 5 min.) 540   2.701 
Autobús urbà 301   1.504 

Autobús interurbà 815 554 5.184 
Autobús escolar 935   4.677 

Cotxe com a conductor 26.403 14.533 161.082 
Cotxe com a 

acompanyant 5.466 12.039 51.408 
Moto com a conductor 1.654   8.272 

Moto com a 
acompanyant 94   471 

Bicicleta 131 425 1.504 
Furgoneta / camió 1.130 780 7.211 

Total 37.470 28.331 244.014 
 
 
 
 
 

Mode principal Desplaçaments
Setmanals 

% 

Transport Públic 11.365 5% 
A peu, bici 4.205 2% 
Cotxe 212.490 86% 
Moto 8.743 4% 
Furgoneta / camió 7.211 3% 
Total       244.014    100%

Cotxe
86%

Moto
4%

A peu, bici
2% Furgoneta / 

camió
3%

TP
5% 

 
Distribució modal dels desplaçaments intermunicipals a l’Arc Transversal Sud  

Font: EMQ 2006 
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L’eix Costa Brava nord: Sant Feliu de Guixols- Palafrugell 
 
Els desplaçaments intermunicipals d’aquesta franja litoral sumen un total 
setmanal de 252.044 viatges, on el cotxe manté la seva hegemonia amb un 
87% i el transport públic assoleix el seu mínim (2%). 
 

Mode principal Despl. Feiner Despl. Caps Set. Despl. Setmanals 

A peu (més de 5 min.) 887 1.325 7.086 
Autobús urbà 200   998 

Autobús interurbà 428 485 3.112 
Autobús empresa 111   556 

Autobús escolar 52   259 
Taxi 246   1.229 

Cotxe com a conductor 27.252 14.258 164.776 
Cotxe com a 

acompanyant 6.257 10.716 52.719 
Moto com a conductor 2.331 1.738 15.131 

Bicicleta 332   1.662 
Furgoneta / camió 843 151 4.518 

Total 38.939 28.674 252.044 
 
 
 
 
 

Mode principal Desplaçaments
Setmanals 

% 

TP          6.153    2% 
A peu, bici          8.747    3% 
Cotxe       217.495    87% 
Moto         15.131    6% 
Furgoneta / 
camió          4.518    2% 
Total       252.044    100%

Cotxe
87%

Moto
6%Furgoneta / 

camió
0,2 %

TP
2%

A peu, bici
3%

 
 

Distribució modal dels desplaçaments intermunicipals a l’Eix Costa Brava nord  
Font: EMQ 2006 
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o Corredor interior: Girona- Banyoles-Olot 
 
Una altra proposta de tren-tramvia recorreria l’eix format per Girona, Banyoles i 
Olot cobrint un altre corredor que genera una elevada mobilitat. Un altre de les 
relacions de mobilitat a considerar és la formada per l’eix interior, amb Girona, 
Banyoles i Olot com a centres destacats, i tots els municipis compresos entre 
ells3.  Setmanalment, al llarg de l’eix interior es realitzen un total de 353.890 
desplaçaments intermunicipals, amb un clar predomini del vehicle privat (cotxe i 
moto), amb un 90%.  
 

Mode principal Despl. Feiner Despl. Caps Set. Despl. Setmanals 

A peu (més de 5 min.) 1.359 440 7.672 
Autobús urbà 876 140 4.661 

Autobús interurbà 1.045   5.223 
Autobús empresa 228   1.139 

Autobús escolar 1.487 174 7.783 
Autocar (excursions) 497   2.483 

Cotxe com a conductor 35.008 29.672 234.384 
Cotxe com a acompanyant 8.788 15.328 74.598 

Moto com a conductor 1.013 252 5.572 
Moto com a acompanyant 26   132 

Bicicleta 792 174 4.306 
Furgoneta / camió 998   4.989 

Altres vehicles privats   474 949 
Total 52.116 46.180 353.890 

 
 

Mode principal Total % 

TP 21.289 6% 
A peu, bici 11.978 3% 
Cotxe 309.930 88% 
Moto 5.704 2% 
Furgoneta / 
camió 4.989 1% 
Total 353.890 100%

TP
6%

A peu, bici
3%

Cotxe
88%

Moto
2%Furgoneta / 

camió
1%

 
 

 
Distribució modal dels desplaçaments intermunicipals a l’eix interior: Girona-Banyoles -

Olot 
Font: EMQ 2006 

 

                                                 
3 Girona, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Palol de Revardit, Porqueres, Banyoles, Fontcoberta, Serinyà, Sant 
Ferriol, Besalú, Argelaguer, Sant Jaume de Llierca, Montagut, Castellfollit de la Roca, Sant Joan les Fonts i Olot. 
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o Perllongament ferroviari Blanes-Lloret 
 
La llunyania de l’estació de ferrocarril de Blanes del nucli urbà fa necessària la 
construcció d’una nova estació més cèntrica els gairebé 40.000 habitants 
justifiquen plenament aquest perllongament. Igualment, els més de 30.000 
habitants de Lloret de Mar més la multitud de turistes que hi fan estada 
justifiquen que el tren arribi fins aquestes dues poblacions adjacents del litoral 
gironí.  Caldria estudiar la possibilitat de canviar el projecte actual de un carril 
bus segregat que ha d’enllaçar l’estació de Blanes i la terminal d’autobusos de 
Lloret de Mar, amb l’implantació de un tren tramvia que unís els dos municipis, 
tenint amb comte que aquet model de transport es mes ràpid i sostenible, que 
podrien passar pel mateix corredor de serveis que forma l’actual corredor.  
 
Entre els dos municipis es produeixen setmanalment un total de 89.799 
desplaçaments interurbans. És la relació intermunicipal, comparant amb totes 
les anteriors, que mostra un ús més elevat del transport públic, amb un 12%, i 
de la moto, amb un 18 %. 
 

Mode principal Despl. Feiner Despl. Caps Set. Despl. Setmanals 

A peu (més de 5 min.) 361 421 2.648 
Autobús urbà 725 712 5.047 

Autobús interurbà 903 281 5.076 
Taxi   290 581 

Cotxe com a conductor 6.428 5.683 43.506 
Cotxe com a 

acompanyant 2.071 3.263 16.879 
Moto com a conductor 2.613 344 13.753 

Moto com a 
acompanyant 221 602 2.309 

Total 13.322 11.595 89.799 
 

Mode 
principal Total % 

TP 10.704 12% 
A peu 2.648 3% 
Cotxe 60.385 67% 
Moto 16.062 18% 
Total 89.799 100% 

 
 

 
TP

12%

A peu
3%

Cotxe
67%

Moto
18%

Distribució modal dels desplaçaments intermunicipals a l’Eix Costa Brava sud  
Font: EMQ 2006 
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o Nou tram de Figueres a Roses 
 
Una altre possible corredor de tram–tren podria cobrir l’eix format per Figueres i 
Roses donant servei també als municipis de Vila-sacra i Castelló d’Empúries. 
Es tractaria d’enllaçar l’estació central de Figueres amb la resta de municipis 
d’aquest àmbit. 
 
En aquets corredor es fan 125.089 desplaçaments setmanals interurbans, dels 
quals un 90% es fan amb vehicle privat i només un 6% amb transport públic. 
 

o Desdoblament línies Ripollès-Puigcerdà i Blanes-Maçanet 
 

En ambdós casos el desdoblament de les línies fèrries haurien de començar 
força abans d’entrar a les comarques gironines. En concret en el primer cas 
des de Montcada i Reixac (Vallès Occidental) i en el segon des d’Arenys de 
Mar (Maresme). La necessitat de millorar la freqüència de pas i la capacitat 
d’ambdues línies ferroviàries exigeix la doble via . 

 
o Tramvia Salt-Girona 

 
Una altra proposta és enllaçar amb un tramvia el conjunt metropolità gironí 
format per les ciutats de Salt i Girona. El tramvia s’iniciaria al polígon Torre 
Mirona de Salt a continuació donaria servei al centre Comercial i d’oci Espai 
Gironès i a la zona circumdant de nova urbanització, posteriorment a l’Hospital 
Narcís Júlia, al mercat i a tota l’àrea residencial propera de Salt i Girona, 
després connectaria amb l’estació intermodal de Girona que aglutinarà serveis 
ferroviaris del tram-tren, de rodalies, de regionals i d’alta velocitat i, igualment, 
amb l’estació central d’autobusos de Girona. Continuaria el seu recorregut fins 
la Plaça Països Catalans de Girona per després descendir per l’avinguda 
Motilivi fins al campus de Montilivi de la Universitat de Girona i el camp de 
futbol, finalment arribaria fins al futur desenvolupament urbanístic de la 
Universitat de Girona el Parc Científic i Tecnològic. 
 
En concret el tramvia passaria a Salt per la Carretera N-141, i el Passeig 
Països Catalans i per Girona pel Passeig d’Olot, la plaça d’Europa, el carrer 
Emili Grahit, la Plaça Països Catalans, el carrer Lluís Pericot i l’avinguda 
Montilivi. 
 
Actualment, la línia 8 del bus urbà que fa un recorregut equivalent a la proposta 
de tram entre l’estació de Renfe i Montilivi va tenir 58.825 viatgers durant l’any 
2007 i la línia 11 que parcialment fa un recorregut similar va tenir 81.258 
viatgers l’any 2007. Finalment la línia interurbana que té un recorregut entre 
l’estació de Renfe de Girona i l’Espai Gironès a Salt va tenir 528.811 viatgers 
l’any 2007. 
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o L’eix urbà Girona-Salt 
 
A banda de les àrees descrites i analitzades en el capítol anterior, existeix un 
binomi municipal que presenta una forta interrelació de mobilitat quotidiana: 
l’eix urbà format per Girona i Salt, el qual mereix un tractament particularitzat 
amb la inclusió dels desplaçaments interns de cada població, és a dir, amb 
origen i destinació a dins del propi municipi (Salt - Salt i Girona - Girona). 
 
Setmanalment, a l’eix urbà Girona–Salt es realitzen un total de 238.333 
desplaçaments interurbans. És la relació intermunicipal que mostra un ús més 
moderat del vehicle privat (61%), i una quota de viatges a peu, en bici i en 
transport públic més elevada del conjunt d’àrees analitzades (gairebé un 30%), 
deguda en bona part a la proximitat dels dos municipis, que conformen un 
veritable continu urbà. 
 

Mode principal Despl. Feiner Despl. Caps Set. Despl. Setmanals 

A peu (menys de 5 min.) 59 381 1.056 
A peu (més de 5 min.) 6.036 4.294 38.769 

Autobús urbà 1.892 296 10.053 
Autobús interurbà 967 324 5.481 
Autobús empresa 131   656 

Autobús escolar 417   2.087 
Cotxe com a conductor 17.639 6.629 101.454 

Cotxe com a 
acompanyant 4.719 10.562 44.720 

Moto com a conductor 4.097 1.777 24.041 
Bicicleta 1.887   9.433 

Furgoneta / camió 116   581 
Total 37.961 24.263 238.333 

 
 

Mode principal Desplaçaments
Setmanals % 

Transport Públic 18.277 8% 
A peu, bici 49.259 21% 
Cotxe 146.175 61% 
Moto 24.041 10% 
Furgoneta / 
camió 581 0,2% 
Total       238.333    100%

Cotxe
61%

Moto
10%

A peu, bici
21% Furgoneta / 

camió
0,2 %

TP
8% 

Distribució modal dels desplaçaments intermunicipals a l’Eix Urbà Girona – Salt  
Font: EMQ 2006 
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La sòlida relació intermunicipal dels dos nuclis de població presenta un bon 
potencial de captació per al transport públic, ja sigui en forma de tramvia o 
Tren-Tram, i al mateix temps, podria servir a una bona part dels fluxos interns 
de cada localitat. Precisament per això, s’ha procedit a calcular el nombre de 
desplaçaments interns de cada municipi, així com el mode de transport 
principal assignat. 
 
Quant als viatges interns de la ciutat de Girona, aquests ascendeixen fins 
gairebé el milió i mig de desplaçaments setmanals, on la majoria es realitzen a 
peu o en bici (66%), seguits del cotxe i la moto (31%) i un percentatge de 
transport públic molt baix (3%). 
 

Girona - Girona 
Mode principal 

Despl. Feiner Despl. Caps Set. Despl. Setmanals 
Peu <= 5 minuts 45.602 29.803 287.615 

Peu > 5 minuts 100.582 77.148 657.209 
Autobús urbà 5.315 1.830 30.236 

Autobús interurbà 630 333 3.819 
Autobús empresa 412  2.058 

Autobús escolar 1.242 430 7.072 
Autocar (excursions) 112 333 1.228 

Taxi 385  1.926 
Cotxe com a conductor 45.304 31.504 289.526 

Cotxe com a acompanyant 18.288 21.009 133.458 
Moto com a conductor 8.538 2.392 47.473 

Moto com a acompanyant 387 667 3.271 
Bicicleta 5.342 2.036 30.780 

Furgoneta / camió 610  3.051 
Total 232.750 167.486 1.498.722 

 

Cotxe
28%

A peu, bici
66%

Moto
3%

TP
3%

Furgoneta / 
camió
0,2%

 
Mode principal Total % 
TP 46.338    3% 
A peu, bici 975.605    65% 
Cotxe 422.984    28% 
Moto 50.744    3% 
Furgoneta / camió 3.051    0,2% 
Total 1.498.722   100%

Distribució modal dels desplaçaments interns a Girona  
Font: EMQ 2006 
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Pel que fa als viatges interns del municipi de Salt, aquests sumen un total de  
288.492 desplaçaments setmanals, amb un clar predomini dels caminants i 
ciclistes (75%), i en menor mesura del cotxe (22%). 
 
 

Salt - Salt 
Mode principal 

Despl. Feiner Despl. Caps 
Set. Despl. Setmanals 

Peu <= 5 minuts 14.848 11.325 96.888 
Peu > 5 minuts 20.496 6.743 115.964 

Autobús urbà 185  924 
Cotxe com a conductor 6.893 5.301 45.064 

Cotxe com a acompanyant 2.421 2.656 17.417 
Moto com a conductor 1.593  7.965 

Moto com a acompanyant 317  1.587 
Bicicleta 251 714 2.682 

Total 47.003 26.739 288.492 
 
 

Mode principal Total % 

TP 924 0,3% 
A peu, bici 215.535 75% 
Cotxe 62.481 22% 
Moto 9.552 3% 
Furgoneta / 
camió - 0% 

Total 288.492 100%

A peu, bici
75%

Cotxe
22%

Moto
3%

TP
0,3%

 
Distribució modal dels desplaçaments interns a Salt 

Font: EMQ 2006 
 
 

o Pla d’estacions ferroviàries  
 
Una altra mesura haurà de ser fer un pla global de reobertura de les estacions 
ferroviàries actualment tancades i sense prestació de serveis. Això ha 
d’incloure la reobertura i dignificació dels vestíbuls i la prestació d’uns serveis 
mínims de venda de bitllets, atenció i informació al client, lavabos, etc… 
Igualment, millorar les condicions d’accessibilitat i permeabilitat amb l’entorn 
atès que en moltes ocasions, per exemple, una estació està propera a un 
polígon industrial i una tanca impedeix un accés directe. Igualment, s’ha 
garantir l’accesibilitat a les PMR a les estacions i andanes, així com al material 
mòbil. 
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Les estacions ferroviàries de Girona constitueixen punts singulars de la xarxa 
de transport públic on una part important dels usuaris hi accedeix per a realitzar 
un viatge de tipus regional o comarcal. 
 
 

o Baixadors laborals 
 

Aprofitant el pas de les línies de Renfe properes a polígons industrials que 
generen un gruix destacat de mobilitat proposem l’obertura d’una sèrie de nous 
baixadors vinculats amb l’activitat laboral. 
 
Aquest baixadors haurien de tenir oferta de serveis coincidents amb les hores 
de màxima concentració de desplaçaments per entrar i sortir dels centres de 
treball localitzats als voltants del baixador. 
 
El principal motiu de desplaçament està relacionat amb l’activitat laboral i a més 
acostuma haver-hi una certa concentració dels horaris en que s’originen 
aquests desplaçaments. Així doncs, l’objectiu seria ofertar serveis amb un mitjà 
de transport públic d’elevada velocitat i capacitat per captar aquest mobilitat. La 
localització d’aquests baixadors a prop dels centres de treball poden evitar 
haver de realitzar transbordaments entre diferents modes de transport que 
penalitzen el temps de viatge i poden arribar a ser dissuasoris.  
 
L’objectiu és que el transport públic sigui competitiu i es converteixi en una 
veritable alternativa a l’ús massiu del vehicle privat per accedir al lloc de treball. 
 
En concret proposem la construcció de baixadors laborals, a la zona central de 
Girona, als següents polígons industrials:  
 

• Polígon industrial de Riudellots 
• Polígon industrial de Fornells 
• Polígon industrial del Perelló 
• Polígon industrial Mas Xirgu 
• Polígon industrial de Celrà 
• Polígon industrial de Vilamalla 
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