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1.  OBJECTE D’ESTUDI 

L’objectiu del present estudi d’avaluació de la mobilitat generada és la modificació de la 

ordenació i els usos de l’àmbit situat entre la Ronda est, la línia del ferrocarril i el rec del 

Mal Pas de la Marca de l’Ham de Figueres per tal d’iniciar el procés de transformació 

urbana d’aquesta àrea de manera que es fixin l’ordenació de les zones i sistemes, les 

característiques de l’edificació i el règim d’usos. 

L’àmbit en el que s’actua comprèn una finca municipal destinada a sistema de protecció 

que comprèn el marge del vial de circumval·lació i la finca propietat de la societat Domax, 

S.A.  

La finca de Domax té una superfície de 24.511 m2. Limita pel sud-est amb el rec del Mal 

Pas; pel sud-oest amb el vial de circumval·lació; pel nord amb la línia del ferrocarril i per 

llevant amb finques rústiques. El terreny presenta una topografia molt plana i està ocupat 

per un conjunt de naus destinades a usos industrials i de magatzem que ocupen bona 

part de la finca. L’espai no ocupat per l’edificació està pavimentat amb formigó. L’accés 

es produeix des del sud, amb un carrer paral·lel al Rec del mal Pas. 

L’entorn és el propi d’una perifèria urbana on conviuen usos diversos, industrials, 

educatius, culturals, residencials i agrícoles amb nivells d’urbanització molt irregulars 

segons els indrets. 

 Àmbit d’estudi 

 

P.A.U. “Camí de Palol”

P.A.U. “Camí de Palol”
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A l’àmbit d’estudi s’hi contempla la implantació d’un establiment comercial. 

La implantació d’aquest establiment comercial està sotmès, a efectes del Decret 

1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, al règim de 

llicència comercial que atorga la direcció general competent en matèria de comerç 

(article 19):  

“Estan sotmeses al règim de llicència comercial que atorga la direcció general competent 

en matèria de comerç: 

1. Les noves implantacions i els canvis d’activitat d’establiments comercials, individuals 

o col·lectius, amb una superfície de venda igual o superior a 2.500 metres quadrats i les 

seves ampliacions quan la superfície de venda sigui igual o superi, abans o després de 

l’ampliació, els 2.500 metres quadrats”. 

Per a la tramitació de la llicència comercial cal aportar la documentació que, d’acord amb 

l’article 14 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació d’avaluació de la 

mobilitat generada, és necessària per informar sobre l’impacte de la mobilitat generada 

per l’activitat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EAMG Modificació del PGOU de la zona de Figueres a l’àmbit situat entre la ronda Est, la 
línia del ferrocarril i el rec del mal pas del barri de la Marca de l’HAM  

 

3 

1.1.  ACTIVITATS PREVISTES 

Al nou sector P.A.U. “Camí de Paliol”, ubicat al nord-est del casc urbà de Figueres, s’hi 

preveu la implantació d’un establiment comercial (6.500 m2 de st.) amb servei de 

benzinera (3.500 m2 de st.). 

 Ubicació de l’establiment comercial 

 

El sostre edificable previst al P.A.U. “camí de Palol” és de 10.000 m2. Aquesta superfície 

és inferior en un 15% a la que resulta d’aplicar el coeficient d’edificabilitat de 0,70 que 

determina el planejament vigent per la zona a.7.2.2 sobre la superfície de la finca 

qualificada com a industrial, 24.511 m2. Tenim, per tant: 24.511 m2 x 0,70 m2/m2 = 

17.157 m2 sostre. El document d’Avanç del PGOU, per tant, redueix el sostre que el 

planejament vigent confereix a aquest àmbit. 

La proposta de zonificació a recollir en el polígon d’actuació urbanística “PAU CAMÍ DE 

PALOL” contempla la delimitació del sistema viari que ha de permetre l’accessibilitat a la 

parcel·la resultant i el sistema d’espais lliures que es disposen entorn de la finca 

edificable. 

Així, resulta: 

- Sistema viari. Clau 1a. 

- Sistema d’espais lliures. Clau 5a. 

- Zona d’usos específics. Clau a.9.4 

 
 
 
 
 
 

P.A.U.
“Camí de Palol”

P.A.U.
“Camí de Palol”
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PARÀMETRES URBANÍSTICS 
 

La regulació dels sistemes viari i d’espais lliures serà d’acord amb el que determinen els 

articles 29, 33 i concordants del text refós de les normes urbanístiques del Pla General 

de la zona de Figueres. 

La regulació de la zona d’usos específics de nova creació, clau a.9.4 s’ajusta als següents 

paràmetres: 

- Parcel·la mínima: parcel·la única. 

- Sostre màxim edificable: 10.000 m2. 

- Ocupació màxima: 70%. 

- Separacions a límits: 5 m. 

- Alçada màxima i nombre de plantes: 15,70 m. 

- Usos admesos: comercial, hoteler, oficines, estació de servei, rentat de cotxes, 

restauració, educatiu, assistencial, sanitari, educatiu, recreatiu, espectacles i 

esportiu. 

Figura 1. Zonificació proposada  
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Pel que fa a la ordenació proposada, es considera l’opció que resol millor la integració 

en el teixit urbà, l’accessibilitat a la nova àrea i la ubicació dels nous usos, és la ordenació 

de la vialitat a través del vial de circumval·lació en continuïtat amb un vial de connexió 

amb la zona residencial de la banda de llevant que permetrà la sortida de vehicles de 

l’àrea comercial sense la incorporació directa a la ronda urbana, combinat amb una 

ordenació dels usos en una única parcel·la de caràcter comercial i de serveis. 

Figura 2. Ordenació proposada  
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1.2.  OBJECTIUS 

L’objectiu dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada és definir les mesures i 

actuacions necessàries per tal d’assegurar un canvi en la mobilitat generada en l’àmbit 

d’estudi, de manera que es produeixi un descens de l’ús del vehicle privat a favor del 

transport públic i mitjans no motoritzats, tal i com estableix la Llei 9/2003 de la Mobilitat. 

Seguint aquesta línia de treball el principal objectiu dels estudis és: 

Definir aquelles propostes infraestructurals i de serveis que puguin ajudar a prendre 

decisions per millorar l’accessibilitat i la mobilitat del centre en estudi, garantint una 

mobilitat ambientalment i econòmicament sostenible, per tal d’oferir als ciutadans una 

qualitat de servei d'acord amb uns estàndards adequats. 

Els objectius més específics de l’estudi són: 

 Conèixer les característiques de mobilitat de l’àrea d’influència de l’àmbit en estudi. 

 Analitzar la mobilitat que genera l’àmbit i estimar la mobilitat que generarà 

l’ampliació de l’activitat comercial. 

 Identificar els recorreguts d’accés i de sortida a l’àrea que permetin optimitzar la 

capacitat de la xarxa viària. 

 Valorar la distribució modal dels viatges de les persones que es desplacin al sector 

de cara a una possible implicació de transport públic. 

 Identificar els punts crítics del sistema de mobilitat del sector i proposar les 

mesures necessàries per millorar-ne les condicions d’accessibilitat. 

 Estimar el finançament necessari en el cas de que s’apliquin millores i/o 

modificacions en la xarxa de transport públic (Annex II del Decret 344/2006). 

 Per assolir les fites enunciades es consideren les dades a disposició i es duen a 

terme estudis de les condicions inicials de la mobilitat: desplaçaments, repartiment 

modal, oferta de transport públic, etc. 
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1.3.  MARC NORMATIU 

Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments 

comercials 

El Decret 1/2009 estableix el marc jurídic al qual s’han d’adequar els establiments 

comercials dels municipis de Catalunya. Té per finalitat regular l’ordenació dels 

equipaments comercials a Catalunya i simplificar-ne els procediments d’acord amb la 

Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006. 

En quan a la mobilitat, persegueix com a objectiu fonamental (article 4): 

“La reducció de la mobilitat per evitar els desplaçaments innecessaris que congestionen 

les infraestructures públiques i incrementen la contaminació atmosfèrica derivada del 

trànsit de vehicles”. 

I la disposició addicional sisena afegeix: 

“Als efectes d’aquest Decret llei tenen la consideració d’implantacions singulars d’acord 

amb el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 

mobilitat generada (EAMG), tots els establiments comercials amb una superfície de 

venda igual o superior a 2.500 m2”. 

“L’estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada (EAMG) ha d’incloure la justificació de 

l’estimació de les emissions atmosfèriques de CO2 derivades de la mobilitat generada per 

l’establiment comercial. Reglamentàriament s’establirà la metodologia i es fixaran els 

llindars màxims permesos d’aquestes emissions”. 

 
 
Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de 

la mobilitat generada 

El Decret 344/2006 dóna les pautes a seguir en els estudis d’avaluació de la mobilitat 

generada. Segons aquest Decret (Capítol 1, article 2): 

els estudis han d’avaluar “... 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” i el principal objectiu que ha de complir és “... 

definir les mesures i actuacions necessàries per tal d’assegurar que la nova mobilitat 

generada en l’àmbit d’estudi segueixi unes pautes caracteritzades per la preponderància 

dels mitjans de transport més sostenibles, i així acomplir amb el canvi de model de 

mobilitat promogut per la Llei.” 

Tanmateix, ha de valorar la viabilitat de les mesures proposades per a gestionar de 

manera sostenible i eficient la nova mobilitat. 
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2.  CARACTERITZACIÓ DEL TERITORI I DE LES XARXES 

L’efecte que pugui tenir la implantació d’un establiment comercial sobre la mobilitat de 

les persones depèn en gran mesura de les característiques del territori on s’ubiqui i de 

les xarxes de transport a través de les quals s’hi accedeix. 

2.1.  EL TERRITORI 

El sector “Camí de Palol” s’ubica al nord-est del casc urbà de Figueres. Limita pel sud-

est amb el rec del Mal Pas; pel sud-oest amb el vial de circumval·lació; pel nord amb la 

línia del ferrocarril i per llevant amb finques rústiques.  

Figura 3. Localització del P.A.U. “Camí de Palol” en el context urbà 

 

Font: ICGC 

 

 

  

P.A.U.
“Camí de Palol”
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2.2.  XARXA DE VEHICLES MOTORITZATS 

L’àmbit d’estudi limita pel sud-est amb el rec del Mal Pas; pel sud-oest amb el vial de 

circumval·lació; pel nord amb la línia del ferrocarril i per llevant amb finques rústiques. 

La peça d’estudi s’ubica fora del casc urbà però a prop del centre neuràlgic de la ciutat, 

a una distància de 1,5 km. 

 Jerarquia de la xarxa viària de Figueres 

 
Font: elaboració pròpia. Mapa base ICGC 
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La xarxa viària de connexió externa la formen  les vies interurbanes de l’est de la 

ciutat: 

 La ctra. N-II és una carretera radial que uneix Madrid amb França (266 km), 

creuant Catalunya. Transita per l’est del polígon industrial de Figueres, passant a 

tan sols 500 metres de l’àmbit d’estudi. 

 La ctra. N-260 connecta França amb Figueres des de Portbou, creuant pel litoral 

fins a Llançà, fins a connectar al nord-est de Figueres amb la ctra. N-II. El tram de 

penetració fins al casc urbà és de titularitat municipal i connecta amb la ronda de 

circumval·lació de la ciutat a tan sols 100 metres de l’àmbit d’estudi. 

 La ctra. C-260 és la carretera comarcal que connecta amb Roses i que enllaça 

amb la ronda de circumval·lació a l’est del casc urbà de Figueres i dista tan sols 

300 metres de l’àmbit d’estudi (al sud).  

 La ctra. GIV-6211 és una carretera local que connecta al sud-est de Figueres 

amb el municipi del Far d’Empordà. 

 La ronda de circumval·lació del casc urbà de Figueres, on hi destaca la 

Ronda Sud que enllaça fins l’eix de la ctra. de Roses (C-260) a l’est del casc urbà, 

a tan sols 300 metres al sud de l’àmbit d’estudi. 

 Xarxa viària de connexió externa de Figueres 

 

 

 

P.A.U.
“Camí de Palol”
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La xarxa viària de connexió interna que connecta la xarxa externa amb l’àmbit 

d’estudi la conformen: 

 La travessera urbana de la ctra. N-260 connecta amb la ronda de 

circumval·lació de la ciutat (Camí Palol) al nord de l’àmbit d’estudi, tan sols 100 

metres. 

 La travessera urbana del carrer de Roses (C-260) connecta amb la ronda de 

circumval·lació 300 metres al sud de l’àmbit d’estudi. 

 El Camí Palol forma part de la ronda de circumval·lació del casc urbà de Figueres. 

Connecta al nord amb l’eix de titularitat municipal de la ctra. N-260 i al sud amb el 

carrer Ricard Giralt que enllaça amb la Ronda Sud. Limita l’àmbit d’estudi per l’oest. 

 El carrer Ricard Giralt connecta el Camí Palol amb la Ronda Sud. 

 El passeig de Vilatenim connecta per l’oest amb el casc urbà de Figueres i per 

l’est amb el carrer de Vilatenim, a partir de la rotonda on també hi conflueix la 

ronda de circumval·lació (el Camí Palol al nord i el carrer Ricard Giralt al sud). 

 El carrer de Vilatenim connecta per l’oest amb el passeig de Vilatenim i per l’est 

amb la ctra. N-II. 

 El carrer de la Marca de l’Ham connecta l’àmbit d’estudi amb el carrer de 

Vilatenim. 

 Nou vial de connexió entre el Camí Palol i el carrer de la Marca de l’Ham. 

 

 Xarxa viària de connexió interna amb l’àmbit d’estudi 

 

 

P.A.U.
“Camí de Palol”

C. Ricard Giralt
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2.3.  INTENSITAT DE TRÀNSIT  

A més de les condicions de la infraestructura física i l'ordenació de l'espai viari on es 

desenvolupa el trànsit d'entrada i sortida a l'àmbit d'estudi, cal conèixer el nivell d'ús de 

les vies. L'anàlisi de la demanda actual de trànsit resulta fonamental per detectar i 

corregir possibles disfuncions de la xarxa. 

Per avaluar l'efecte de la mobilitat generada motoritzada sobre les infraestructures i el 

trànsit de l'entorn, s’estudia el nivell de servei en HP (feiner) de la xarxa viària de l’entorn, 

a partir dels comptatges realitzats a les dues rotondes de la ronda de circumval·lació 

situades a banda i banda del Camí Palol. 

D’altra banda es disposa de dades d’IMD de vehicles de 2011 (Pla de Mobilitat de 

Figueres) i de 2019 (Ministeri de Foment, Generalitat i Diputació). 

2.3.1. Dades de trànsit (2011 i 2019) 

Es disposa de dades d’IMD de vehicles de les vies d’accés a l’àmbit d’estudi, obtingudes 

a partir del Pla de Mobilitat Urbana de Figueres (2012). Complementàriament, es disposa 

de dades de trànsit de 2019, corresponents a les carreteres de la xarxa externa. 

 IMD de trànsit en dia feiner (2011)  IMD de trànsit en dia feiner (2019) 

  

Font: Pla de mobilitat del municipi de Figueres (2012) Font: Ministeri de Foment, Generalitat i  Diputació (2019) 
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IMD’s de vies d’accés a l’àmbit d’estudi (2011): 

 Travessera urbana N-260: 9.599 vehicles veh./dia sentit oest i 5.760 vehicles 

veh./dia sentit est. 

 Camí Palol: 2.824 vehicles veh./dia sentit sud i 4.668 vehicles veh./dia sentit 

nord. 

 Carrer Ricard Giralt: 5.358 vehicles veh./dia sentit sud i 4.943 vehicles veh./dia 

sentit nord. 

 Pg. de Vilatenim: 2.863 vehicles veh./dia sentit oest i 3.378 vehicles veh./dia 

sentit est. 

2.3.2. Nivell de servei de les rotondes del Camí Palol 

S’estudia el nivell de servei de les dues rotondes del Camí Palol que donen accés a l’àmbit 

d’estudi. Es realitzen comptatges en HP de tarda (18-19h.) de dia feiner (10/07/2021).  

Figura 4. Vehicles en hora punta (18h.19h.) de dia feiner (10/07/2021) 
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Definició del nivell de servei 

El grau de congestió del trànsit de la xarxa de carreteres es pot analitzar pel concepte de 

nivells de servei. 

El quocient entre la demanda de trànsit en hora punta i la capacitat del vial defineix 

l’índex de saturació (IS) i el nivell de servei corresponent. 

Els nivells de servei indiquen el grau de fluïdesa o de congestió de trànsit present en la 

xarxa viària, i relaciona el flux de trànsit real que circula amb la capacitat teòrica d’absorció 

de la carretera en hora punta. Quant el quocient entre el flux de trànsit real que circula per 

una carretera i la capacitat teòrica d’aquesta supera el valor 1 (en un interval de temps 

concret), es parla de nivell F o congestió. En canvi quan aquest quocient té valors propers 

a zero, el nivell de servei és A o de màxima fluïdesa. Enmig hi ha els nivells B, C, D i E.  

Els nivells de servei s’estructuren en els següents rangs: 

 Nivell A: Situació de trànsit fluid. La velocitat dels vehicles és pràcticament la que 

escullen els conductors. 

 Nivell B: Circulació estable. No es produeixen canvis de velocitat de manera 

sobtada. La velocitat dels vehicles, especialment dels més ràpids, comencen a estar 

condicionades pels altres vehicles.  

 Nivell C: Circulació estable. La velocitat i la maniobrabilitat estan condicionades per 

la resta de trànsit. Els conductors han d’ajustar la seva velocitat segons la resta de 

vehicles precedents. 

 Nivell D: Circulació inestable. Es produeixen canvis de velocitat de manera sobtada. 

La maniobrabilitat es veu restringida. 

 Nivell E: Circulació inestable. La intensitat de trànsit s’aproxima o s’iguala a la 

capacitat de la via. Les retencions són freqüents. 

 Nivell F: Circulació forçada. Problemes de congestió a la via. La intensitat de trànsit 

és superior a la capacitat de la via. 

A la taula següent s’especifiquen els diferents llindars dels nivells de servei. 

Taula 1. Definició dels nivells de servei 

 

Nivell de Servei Índex de Saturació (IS) Descripció 

A 0 – 25 Sense conflictes 

B 25 – 50 Molt fluid 

C 50 – 70 Entre fluid i dens 

D 70 – 90 Molt dens 

E 90 – 100 Màxima capacitat 

F > 100 Màxima aglomeració. Es supera la capacitat. Flux inestable 
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Nivell de servei de la rotonda Camí Palol / Travessera N-260 (divendres) 

S’estudia el funcionament i la capacitat de la rotonda en hora punta de tarda de 

divendres (18-19h.) a partir dels comptatges efectuats. 

Figura 5. Capacitat de la rotonda en HP 18-19h. (divendres) 
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ISE és l’índex de saturació a l’entrada a la rotonda 

ISC és l’índex de saturació en els carrils de l’anell de la rotonda 
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Valoració general 

S’analitza la capacitat de la rotonda (anell circular i ramals d’entrada) segons la 

geometria i el trànsit actual:  

 Els tres ramals d’entrada a la rotonda presenten un nivell de servei B, equivalent 

a una circulació del trànsit estable, molt dens. Amb índexs de saturació que no 

superen en cap dels casos el 36,5% de la seva capacitat. 

 Els ramals interiors de la rotonda se situen en nivells C, entre el 52,1% i el 56,8% 

de la seva capacitat.    

Nivell de servei de la rotonda Camí Palol / Passeig Vilatenim (divendres) 

S’estudia el funcionament i la capacitat de la rotonda en hora punta de tarda de 

divendres (18-19h.) a partir dels comptatges efectuats. 

Figura 6. Capacitat de la rotonda en HP 18-19h. (divendres) 
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Valoració general 

S’analitza la capacitat de la rotonda (anell circular i ramals d’entrada) segons la 

geometria i el trànsit actual:  

 Els ramals B (Camí Palol) i D (Ricard Giralt) d’entrada a la rotonda presenten un 

nivell de servei B, equivalent a una circulació del trànsit estable, molt dens. Amb 

índexs de saturació equivalents al 38,2% i 44,7% de la seva capacitat, 

respectivament. 

 Els ramals interiors B i D de la rotonda se situen en nivells C, amb un 51,2% i 

58,4%, respectivament.    

2.4.  APARCAMENT A LA VIA PÚBLICA 

No es disposa d’informació relativa a l’aparcament 

del futur establiment comercial en estudi. 

A les proximitats de l’àmbit d’estudi no hi ha massa 

oferta d’aparcament en calçada i el nivell d’ocupació 

de les places és elevat. Les places més properes són 

lliures i se situen al carrer Ricard Giralt (disposades 

en filera en tots dos costats de la marxa) i al pg. de 

Vilatenim (ubicades al costat sud del carrer).  

La il·luminació de la via pública és correcte. 

  

Carrer Ricard Giralt. Al fons la rotonda on creua l’Av. de 
Roses 

Carrer Ricard Giralt. Pas de vianants en calçada que 
connecta el carrer Vilanova de la Muga i el c. Vilaseca 

  

P.A.U. “Camí de Palol”
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Carrer Giralt, direcció Ronda Sud  Carrer de Vilatenim, direcció Vilatenim 

  

Pg. de Vilatenim / Camí Palol, direcció Figueres  Pg. de Vilatenim / c. Vilaminiscle, direcció Figueres 

  

Pg. de Vilatenim, direcció Figueres  Camí de Palol, direcció nord.  

 

2.5.  XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC 

Per a l’estudi dels aspectes de cobertura de transport públic el Decret 344/2006 

determina que en caràcter general la distància mínima a les infraestructures fixes de 

transport col·lectiu no ha de sobrepassar els 500 metres (distància mesurada sobre la 

xarxa viària), mentre que en el cas de la xarxa d’itineraris per a transport públic i 

col·lectiu, determina que les parades de les línies s’han de situar de manera coordinada 

amb els itineraris de vianants i ciclistes, de manera que la distància màxima d’accés 

mesurada sobre la xarxa de vianants sigui inferior a 750 metres, llevat d’aquells 

supòsits en que es justifiqui que no és possible. 
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2.5.1. Bus urbà 

Figueres disposa d’un bon servei de transport públic urbà mitjançant 4 línies d’autobús 

que circulen per tota la ciutat i les àrees periurbanes.  

La parada més propera a l’àmbit d’estudi és la parada Clos de Fires, corresponent a 

la línia del bus urbà L1 Vilatenim – geriàtric. Aquesta parada s’ubica a l’eix de 

l’Avinguda de Roses, pràcticament a la cruïlla (rotonda), on creua perpendicularment la 

ronda de circumval·lació: Ronda Sud sentit sud i carrer Ricard Giralt sentit nord.  

La línia de bus L1 Vilatenim - geriàtric dóna servei a l’àmbit d’estudi i connecta amb el 

centre urbà en menys de 10 minuts.  

L’itinerari a peu des de la parada de bus fins l’àmbit d’estudi s’efectuarà per la vorera 

del carrer Ricard Giralt. La parada Clos de Fires sentit geriàtric (Figueres) dista 430 

metres i sentit Vilatenim, 450 metres, distàncies inferiors als 500 m. recomanats pel 

Decret 344/2006. 

La línia L1 Vilatenim – geriàtric disposa de 25 expedicions per sentit que circulen de 

dilluns a dissabte. La freqüència de pas és d’entre 27 i 35 minuts des de les 7.26h. 

del matí sentit Figueres/7.42h. sentit Vilatenim i fins les 20.32h. del vespre 

sentit Figueres/8.48h. sentit Vilatenim.  

Figura 7. Xarxa de transport públic proper a la parcel·la en estudi 

 

P.A.U.                
“Camí de Palol”
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 Itinerari a peu fins a la parada de bus Clos de Fires (L1) 

 

 

Taula 2. Horari de pas de la línia de bus L1 Vilatenim Geriàtric 

 

P.A.U.
“Camí de Palol”

430 m.
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430 m. Marquesina de parada 
sentit geriàtric (Figueres)

450 m. Pal de parada sentit 
Vilatenim
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Les dues voreres de l’Av. de Roses són amples i transitables, mentre que el pas de 

vianants ubicat entre totes dues parades està correctament ubicat i rebaixat, sent 

accessible per a persones amb mobilitat reduïda (PMR). 

Com s’observa a les imatges que segueixen i a les de la diagnosi de l’aparcament de la 

via pública (veure apartat 2.4), la il·luminació és correcte a l’entorn de les parades de 

bus i al llarg de l’itinerari que dóna accés a l’àmbit d’estudi, a través del carrer Ricard 

Giralt.   

  

Vorera sud de l’Av. de Roses.  Pal de parada de la L1 (Clos de Fires), sentit Vilatenim 

  

Vista de la vorera nord de l’Av. de Roses i de la 
marquesina de parada Clos de Fires (L1) sentit geriàtric 

Vorera est del carrer Ricard Giralt. Els passos de vianants 
que contornen la rotonda on creua l’Av. de Roses es 
tronen correctament rebaixats i adaptats a PMR 
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2.6.  XARXA DE VIANANTS 

L’accessibilitat a peu fins a l’establiment caldrà tenir-la en consideració, ja que, tot i 

situar-se en un entorn periurbà al nord-est del nucli urbà, pot haver-hi un nombre 

important  de clients que accedeixin a peu a l’establiment, també des de les parades de 

transport públic. 

Com s’observa a la imatge que segueix, en l’actualitat tant el Camí Palol com el vial que 

connecta el carrer Vilatenim amb el P.A.U. “Camí de Palol” no disposen de voreres 

adaptades per a PMR. No obstant això, el nou projecte en estudi preveu un nou 

accés rodat per a vehicles motoritzats i la reconversió del vial actual per a no 

motoritzats: desplaçaments a peu i en bicicletes/VMP (vial marcat en verd).   

El desenvolupament del nou sector haurà de 

disposar d’itineraris accessibles que 

connectin amb el carrer Vilatenim. La 

il·luminació actual dels itineraris és correcte.  

A continuació s’analitzen els itineraris a peu 

des dels vials d’accés més propers que 

connecten amb el centre urbà (pg. de 

Vilatenim) i amb les parades de bus Clos de 

Fires (Ctra. de Roses), a través del carrer 

Ricard Giralt.  

Figura 8. Foto aèria actual de l’àmbit d’estudi 
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2.6.1. Itineraris a peu 

Passeig Vilatenim: connecta amb el centre urbà. 

Figura 9. Itinerari a peu des del Pg. Vilatenim 

 

 

L’itinerari a peu des del Pg. Vilatenim, que 

connecta amb el centre urbà, té trams 

sense vorera que el fan inaccessible per a 

PMR. La prolongació pel carrer Cabanes 

disposa d’una secció molt estreta que 

dificulta també el pas de vianants, tot i que 

s’hi ha adaptat una vorera transitable al 

costat sud, protegida amb pilones. 

Els passos de vianants del Pg. Vilatenim es 

troben en bones condicions. Les voreres 

existents en el tram que connecta amb el 

carrer Ricard Giralt són accessibles (veure 

imatge lateral), amb amplades superiors a 

1,8 m. lliures de pas. La vorera nord és 

encara més ample.  

Pg. Vilatenim

Llegenda

Pas de vianants accessible

Pas de vianants no accessible

Manca de vorera

Vorera inaccessible per a PMR

Carrer Cabanes

Llegenda

Pas de vianants accessible

Pas de vianants no accessible

Manca de vorera

Vorera inaccessible per a PMR
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Vista del Pg. Vilatenim 
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Carrer Ricard Giralt: connecta amb les parades de bus Clos de Fires (Ctra. de Roses). 

Figura 10. Itinerari a peu des del carrer Ricard Giralt 

 
 

  

Rotonda Ctra. de Roses / C. Ricard Giralt  Vista de les voreres del C. Ricard Giralt 

 

Vorera est del c. Ricard Giralt  

 

 

 

Llegenda

Pas de vianants accessible

Pas de vianants no accessible

Manca pas de vianants

Vorera inaccessible per a PMR

Carrer Ricard Giralt

Itinerari a peu fins al bus (Clos Fires, L1)
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L’itinerari a peu des de les parada Clos de Fires de la L1 del servei de bus urbà és 

accessible a través del carrer Ricard Giralt, des de la ctra. de Roses i fins al c. Vilatenim.  

El trajecte a peu s’efectuarà al llarg de la vorera est de carrer Ricard Giralt, en el tram 

delimitat per les dues rotondes on creuen la ctra. de Roses (al sud) i el carrer Vilatenim 

(al nord). La vorera té una amplada aproximada de 1,5 metres lliures de pas. La vorera 

disposa d’un carril segregat sense pavimentar d’ús preferent per a bicicletes, atenent a 

les senyals verticals que hi ha passada la rotonda amb la ctra. de Roses.   

Al punt on creuen el carrer Vilanova de la Muga i el carrer Vilaseca (costat oest del 

carrer) es detecta l’existència d’un pas de vianants molt particular, dibuixat al llarg del 

carrer Ricard Giralt, que no acaba de creuar el carrer Vilaseca (foto 2). En tot cas, la 

vorera del costat est és continua i accessible i serà la utilitzada per accedir a la parcel·la 

en estudi des de les parades de bus.  
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Carrer Vilatenim: itinerari a peu cap al barri Marca de l’Ham, direcció Vilatenim 

Figura 11. Itinerari a peu des del carrer Ricard Giralt 

 
 

 

Vista de la vorera nord del carrer de Vilatenim  

 

Pas de vianants accessible que connecta amb el barri de la Marca de l’Ham  
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El barri Marca de l’Ham disposa d’un itinerari a peu accessible des del sector en estudi, 

a través de la vorera nord del carrer de Vilatenim. Els passos de vianants que creuen el 

carrer de Vilatenim són accessibles per a PMR. 

La vorera nord es troba en bones condicions, tot i que en alguns punts aquesta no està 

pavimentada.  

  

Vorera nord del carrer Vilatenim  

La vorera sud té alguns punts dificultosos per als desplaçaments per a PMR: no està 

totalment pavimentada (foto 1); és estreta en alguns punts (foto 2); i té canvis de nivell 

(foto 2).  

   

Vorera sud del carrer Vilatenim  

Foto 1 

 

Foto 2 

 

Foto 3 
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Vial d’accés a l’àmbit d’estudi:  
 

 

L’accés a peu des del carrer Vilatenim fins les activitats en estudi a dia d’avui no disposa 

de cap itinerari amb voreres. 

La vorera del Camí Palol finalitza al pas de vianants ubicat passada la rotonda. 

Seguidament hi ha un espai vegetatiu (fotos 4 i 5), mentre que el vial d’accés a les 

activitats industrials actuals està asfaltat però no disposa de voreres. Tampoc disposa 

de bona il·luminació. 

  

Vial asfaltat d’accés a l’àmbit d’estudi  

Foto 4 

 

Foto 5 
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D’aquesta manera, l’àmbit en estudi en l’actualitat no presentaria condicions adequades 

per als desplaçaments a peu. L’accessibilitat a peu no queda garantida per a PMR ja que 

el vial actual no disposa de voreres d’amplada lliure pas superiors a 1,8 metres.  

No obstant això, com s’ha fet esment, el nou projecte en estudi preveu un nou accés 

rodat per a vehicles motoritzats i la reconversió del vial actual per a no motoritzats: 

desplaçaments a peu i en bicicletes/VMP (vial marcat en verd).   

En relació als pendents dels vials d’accés, aquest no supera el 6% previst en l’ordre 

VIV/561/2010 per als itineraris per a vianants adaptats ni el 8% que preveu l’article 6 

del Decret 344/2006 per als itineraris de bicicletes. Tant a la ctra. de Roses, com al c. 

Ricard Giralt, el carrer de Vilatenim i la parcel·la en estudi, l’altimetria oscil·la entre els 

20,4 i els 21,4 metres sobre el nivell del mar. 

Figura 12. Altimetries a l’entorn de l’àmbit d’estudi 

 

Font: ICGC 
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2.7.  ACCESSIBILITAT EN BICICLETA 

L’establiment en estudi no està connectat mitjançant infraestructura ciclista específica. 

No obstant això, el carrer Ricard Giralt disposa d’un itinerari ciclable en el tram entre 

rotondes delimitat per la ctra. de Roses i el carrer de Vilatenim. El carril bici se situa al 

costat est. No està pavimentat i té una amplada aproximada de 1,3 m. d’amplada. 

Tal i com s’observa en les imatges que segueixen, a la rotonda on creua el carrer Ricard 

Giralt amb la ctra. de Roses hi ha diverses senyals verticals que especifiquen la prioritat 

de circulació de bicicletes en els punts indicats. 

Durant la jornada de treball de camp (10/07/2021) s’observa com en el tram del carrer 

Ricard Giralt que gaudeix del mencionat itinerari ciclable, la gran majoria de ciclistes 

opten per circular per la calçada.  

El carrer Ricard Giralt és l’únic carrer proper a l’àmbit d’estudi que disposa de carril bici. 

Figura 13. Xarxa de carrils bicicleta d’accés a l’àmbit d’estudi 

 

 

 

 

 

Llegenda

Itinerari ciclable sense pavimentar

Ancoratges de bicicletes

Carrer Ricard Giralt
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Carril bici rotonda Ronda Sud / g. de Vilatenim Carril bici rotonda Pg. de Vilatenim C. Ricard Giralt 

  

Carril bici C. Ricard Giralt   

  

Carril bici c. Ricard Giralt / carrer de Vilatenim Carrer de Vilatenim 

   

Carril bici sense asfaltar del carrer Ricard Giralt Carrer de Vilatenim / carrer Ricard Giralt 
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2.7.1. Projectes en marxa 

Figueres disposarà en els pròxims anys d’un carril bici que travessarà la ciutat i que 

formarà part de la ruta transfronterera que enllaçarà Catalunya, l’Estat francès i Andorra.  

Els treballs del projecte d’adequació de carrils bici dins de Figueres costen 571.047 euros 

i per pagar-los es va demanar una subvenció dels fons europeus Feder de 317.180 euros.  

El projecte global anomenat Bicitranscat Poctefa l’assumeixen a Catalunya els 

ajuntaments per on passa, els consells comarcals i les diputacions. 

Al nucli urbà de Figueres serà l’Ajuntament qui es farà càrrec de desenvolupar les accions 

previstes, que són fins a set trams de carril bici, en alguns casos de construcció nova i 

compartits amb els vianants i en altres compartits amb vehicles però degudament 

senyalitzats i protegits. 

Com es veu a la imatge que segueix els carrils bici que transcorreran dins la trama urbana 

de Figueres disten propers a l’àmbit d’estudi, situat a l’est del Camí Palol.  

Figura 14. Carrils bici projectats a Figueres 

 

Font: Ajuntament de Figueres 
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2.7.1. Carrils bici proposats pel Pla de Mobilitat Urbana de Figueres 

El Pla de Mobilitat Urbana de Figueres desplega una xarxa de carrils bici en les principals 

artèries viàries de la ciutat. Prop de l’àmbit contemplen carrils bici segregats al passeig i 

al carrer de Vilatenim, en tota la ronda de circumval·lació i a l’Av. de Vilallonga 

(prolongació urbana de la ctra. de Roses). 

Figura 15. Xarxa proposada de ciclovies urbanes a Figueres (2012) 

 

 

Font: Pla de Mobilitat urbana de Figueres (2012) 

P.A.U.
“Camí de Palol”



EAMG Modificació del PGOU de la zona de Figueres a l’àmbit situat entre la ronda Est, la 
línia del ferrocarril i el rec del mal pas del barri de la Marca de l’HAM  

 

35 

3.  DETERMINACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA PER L’ESTABLIMENT 
COMERCIAL 

Per a l’estimació de la mobilitat que generaran/atrauran les noves activitats habitualment 

s’utilitzen les ràtios mínimes de viatges generats/dia que determina el Decret 344/2006 

de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. 

Taula 3. Ràtios proposades en el Decret 344/2006 de mobilitat generada 

 

En el cas de l’ús comercial les afluències poden ser molt diferents segons l’activitat que 

es tracti. Tot i que el Decret 344/2006 assigna una ràtio de 50 desplaçaments per cada 

100 m2 de sostre (ús comercial), en grans equipaments comercials es recomana 

l’assignació de ràtios superiors. 

S’assenyalen les ràtios recomanades pel Document d’Indicadors de Mobilitat als Grans 

Equipaments Comercials, on s’indiquen els paràmetres a considerar en grans 

establiments  d’alimentació. 

Normalment, aquestes ràtios també queden per sota dels valors reals i és per això que 

s’acaben fent servir les dades d’afluència actuals a la parcel·la (en aquest cas no n’hi ha) 

o dades d’afluència en hipermercats de característiques similars (al voltant del doble dels 

valors establerts per aquest document). 

3.1.  RÀTIOS DE MOBILITAT DE REFERÈNCIA 

3.1.1. Document d’indicadors de mobilitat als grans equipaments 
comercials 

La Direcció General de Comerç ha elaborat, conjuntament amb la Direcció General de 

Carreteres, la Direcció General de Transport i Mobilitat i l’Autoritat de Transport 

Metropolità de Barcelona i l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona, 

un document d’indicadors de mobilitat als grans equipaments comercials, 

mitjançant l’anàlisi de les metodologies i els resultats de diferents estudis d’avaluació de 

la mobilitat generada i a partir de la recopilació de dades in situ, amb l’objectiu d’establir 

una sèrie de recomanacions per tal de millorar la mobilitat als grans equipaments 

comercials, d’acord amb la política de mobilitat que s’està aplicant a Catalunya des de la 

Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. 
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Respecte a la tipologia de dies punta (divendres i dissabte), en dissabtes es produeix 

una atracció de viatges molt superior a la de la resta de la setmana mentre que en 

divendres, especialment a la tarda, coincideixen una major atracció de viatges que no 

pas la resta de dies feiners i un trànsit de l’entorn (no relacionat amb l’equipament 

comercial), major que en dissabtes. Aquest fet provoca que sovint sigui el divendres a 

la tarda quan es pugui produir una major afectació de l’equipament comercial sobre la 

xarxa viària de l’entorn. 

Es recomana calcular la demanda generada tant per dia feiner (concretament divendres, 

excepte festius i ponts), com per dissabte. La finalitat d’aquesta diferenciació és detectar 

quin impacte tindrà l’establiment sobre la mobilitat actual obligada, bàsicament entre 

setmana, on hi ha un major volum de demanda, i en dissabte, dia de màxima afluència 

a l’equipament comercial, però amb menys mobilitat generada pel conjunt d’activitats 

quotidianes d’un dia feiner. 

Taula 4. Recomanació de ràtios mínimes de generació de viatges per dia 

Font: Indicadors de mobilitat als grans equipaments comercials. DGC, ATM. 

S’aplicaran les ràtios mínimes que marca 

l’Informe d’indicadors de mobilitat als grans 

equipaments comercials per a als 

“hipermercats”. 

Atenent al concepte, classificació i 

característiques dels establiments comercials 

(Decret 378/2006), la tenda en estudi 

s’engloba dins dels hipermercats petits, ja 

que disposarà d’una superfície de venda de 

4.104,91 m2 (entre 2.500 m2 i 4.999 m2.). 

 

Segons la tipologia d’activitat comercial “hipermercats”, on s’inclouria per tipologia la 

tenda en estudi, es recomanen les ràtios següents: 

      - Divendres: 87 visitants i 5 treballadors per cada 100 m2 de superfície de venda. 

      - Dissabtes: 131 visitants i 7 treballadors per cada 100 m2 de superfície de venda. 

Que donarien una mobilitat total de : 

- 3.777 desplaçaments en divendres i 5.665 desplaçaments en dissabte. 

  Tipologia activitat comercial 

DIVENDRES (viatges / 100 m2) DISSABTE (viatges / 100 m2) 

Visitants Personal Visitants Personal 

Hipermercats 87 5 131 7 

Centre comercial / grans magatzems 71 7 106 10 

Superfícies especialitzades 92 4 138 5 
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3.1.2. Paràmetres a considerar en grans establiments d’alimentació 

Per tal d’estimar la mobilitat de l’establiment i l’afluència en el dia de màxima demanda, 

es consideren els paràmetres següents. 

3.1.2.1.  Superfície 

La superfície no és un factor determinant a l’hora de calcular l’afluència de visitants. La 

correlació entre la superfície de venda i l’afluència de clients sembla no tenir cap 

correlació. 

 

 

Però quan s’analitzen únicament supermercats grans ja s’observa que la correlació és 

inversa: A més svp menor és l’afluència de visitants per cada 100 m2.  

 

 

3.1.2.2.  Ubicació 

La densitat de població de l’entorn on se situa una tenda o la seva ubicació en els 

accessos de la ciutat pot condicionar molt més l’afluència de visitants. En aquest sentit, 

la tenda es troba en una zona industrial. 
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3.1.2.3.  Hora punta 

En l’informe “Hàbits horaris en els supermercats a Catalunya” de febrer de 2015, elaborat 

per Cat-Dis, es situa l’hora punta d’accés als supermercats en el 12,9%. 

Figura 16. Distribució horària de l’afluència als supermercats de Catalunya 

 
Font: Cat-Dis 

3.2.  MOBILITAT GENERADA PER L’ESTABLIMENT COMERCIAL 

3.2.1. Establiments comercials similars de referència 

Es disposa d’informació relativa als clients de tres establiments Esclat, de característiques 

similars a l’establiment comercial en estudi: 

- a Girona, ubicat al sud del casc urbà del municipi, en una zona periurbana. 

- A Manresa, a l’inici de la zona urbana 

- A Banyoles, de característiques similars, a l’entrada del poble. 

L’establiment Esclat de Girona té una mitjana de 2.423 clients diaris en dissabte com a 

dia punta. Entre setmana els dilluns i els divendres són els dies feiners que presenten 

més visites amb 1.788 i 1.640 clients, respectivament. 
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Figura 17. Volum i distribució setmanal dels desplaçaments de l’establiment Esclat de Girona 

 

Es disposa de les dades d’afluència de clients de l’Esclat de la carretera de Vic de Manresa 

per als primers dies de gener de 2020, en concret entre els dies 2 i 18 de gener de 2020. 

Figura 18. Evolució del nombre de clients diaris, 2/1/2020 a 18/1/2020 

 

L’establiment Bonpreu de Banyoles té una mitjana de 1.113 clients diaris, amb els 

dissabtes com a dies punta amb 1.557 clients de mitjana. Entre setmana els divendres 

són els dies feiners que presenten més visites amb 1.190 clients de mitjana. 
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Figura 19. Volum i distribució setmanal dels desplaçaments de l’establiment Bonpreu de Banyoles 

 

3.2.2. L’establiment comercial de Figueres 

A partir dels paràmetres que s’han observat en establiments comercials similars es 

realitza una estimació de la mobilitat generada pel nou establiment comercial de 

Figueres: 

- Al nou sector P.A.U. “Camí de Paliol”, ubicat al nord-est del casc urbà de Figueres, 

s’hi preveu la implantació d’un establiment comercial (6.500 m2 de st.) amb 

servei de benzinera (3.500 m2 de st.). 

o A partir de la ràtio comercial del Decret 344/2006, s’estimaria una 

mobilitat de 5.000 desplaçaments/dia pel conjunt del sector (10.000 m2 

* 50 despl./100 m2), equivalent a 2.500 viatges d’anada i tornada i a 

1.240 clients (atenent a una ocupació de 2 persones per vehicle).  

- Respecte a l’establiment comercial: 

o La superfície neta de venda (snv) dels establiments comercials acostuma 

a representar al voltant del 65%-75% del sostre. Així doncs, s’estima que 

la snv representarà el 70%, l’equivalent a 4.600 m2 de sostre. 

o A partir de la ràtio d’hipermercat (dia punta de dissabte) de l’Informe 

d’indicadors de mobilitat als grans equipaments comercials, s’estimaria 

una mobilitat de 6.348 desplaçaments/dia, equivalent a 3.174 viatges 

d’anada i tornada i a 1.595 clients/dia (atenent a una ocupació de 2,2 

persones per turisme i 1,3 per motos).  

o L’afluència de persones en tendes similars per a un dissabte és de: 

 2.423 persones/dia a Girona 

 2.370 persones/dia a Manresa 

 1.557 persones/dia a Banyoles 
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- Respecte a la benzinera: 

o Per als càlculs de la capacitat de la benzinera es considera en dia punta 

setmanal (divendres o dissabte) la instal·lació proveiria 442 serveis per a 

turismes. S’estima un total de 491 serveis diaris.  

A partir d’aquestes consideracions, s’estima que la mobilitat futura de l’establiment 

comercial i de la benzinera serà de: 

 5.214 desplaçaments dia en dia laborable 

Taula 5. Paràmetres de càlcul de la mobilitat generada. Dia punta en divendres 

 

 7.330 desplaçaments/dia dissabte 

Taula 6. Paràmetres de càlcul de la mobilitat generada. Dia punta en dissabte 

3.2.3. Distribució horària 

Una vegada determinat el volum global de desplaçaments generats cal observar quin és 

el repartiment horari d’aquesta demanda.  

La mitjana de l’afluència per a dies de dilluns a dijous dona com a hora de màxima 

afluència de clients entre les 19 i les 20 hores, amb el 13,6% del total. Si es pren la 

variació horària només dels divendres, l’hora punta també es produeix en divendres 

tarda entre les 19 i les 20 hores, en aquest cas amb el 13,5% del total. En canvi, en la 

corba horària corresponent als dissabtes, l’hora de màxima afluència és entre les 12 i les 

13 hores amb el 12,7% del total. 

 

    Ús Superfície Personal Ràtio atracció / dia Viatges totals Anada/tornada 

Establiment 
comercial 

4.600 m2 SNV 

Clients Hipermercat (87) 4.002 2.001 

Treballadors Hipermercat (5) 230 115 

Total 4.232 1.116 

Benzinera 3.500 m2 de st. Total 982 491 

TOTAL    5.214 2.607 

    Ús Superfície Personal Ràtio atracció / dia Viatges totals Anada/tornada 

Establiment 
comercial 

4.600 m2 SNV 

Clients Hipermercat (131)  6.026 3.013 

Treballadors Hipermercat (7) 322 161 

Total 6.348 3.174 

Benzinera 3.500 m2 de st. Total 982 491 

TOTAL    7.330 3.665 
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Figura 20. Variació horària mitjana dilluns- dijous, divendres i dissabtes 

 

Figura 21. Distribució horària del personal de l’establiment comercial 

 

3.2.3.1.  Temps mig de compra 

L’informe TNS ExpoRetail 2006 indica un temps mig de compra en els supermercats de 

22 minuts i en els hipermercats de 59 minuts. En el cas d’un hipermercat petit es podria 

considerar un temps intermedi, entorn els 45 minuts de mitjana. 
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3.2.4. Repartiment modal 

Una vegada determinat el volum global de desplaçaments generats i la distribució horària 

dels mateixos, cal observar quina és la distribució modal d’aquesta mobilitat.  

La política de mobilitat del municipi ha de ser apostar pels desplaçaments amb mitjans 

més sostenibles. Tot i així, no es pot establir un model que no consideri la realitat actual, 

encara que s’allunyi dels patrons ideals. 

A tall de referència, s’exposa la distribució modal dels desplaçaments de Figueres, 

a partir de la informació continguda al Pla de Mobilitat Urbana de Figueres (2012). 

Destacar que, en funció dels usos, la distribució modal pot canviar considerablement i 

que, per tant, no és representatiu per a les activitats en estudi. És conegut també que 

la distribució modal depèn sobretot del tipus d’ús i de l’oferta de transports existent. 

Respecte a la mobilitat de Figueres: 

 50% en vehicle privat. 

 45% en mitjans no motoritzats. 

  5% en transport públic. 

Figura 22. Distribució de la mobilitat obligada a Figueres  Figura 23. Distribució de la mobilitat total a Figueres  

  

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Figueres (2012) 
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3.2.5. Laborables 

S’estima un repartiment modal adequat a les característiques de l’activitat, a l’oferta de 

transports i a la ubicació de l’establiment. 

De l’aplicació d’aquestes distribucions modals a la mobilitat generada s’obté un flux de 

desplaçaments generats per a cada mitjà de transport, que donen un total de 4.232 

desplaçaments/dia generats per l’establiment comercial en dia punta 

laborable.  

S’estima que el 10% dels desplaçaments s’efectuaran amb mitjans no motoritzats, que 

el transport públic representarà el 2% dels viatges, mentre que els desplaçaments en 

transport motoritzat significaran el 88%.  

Figura 24. Desplaçaments diaris per mitjà de transport en dia feiner 

 

Taula 7. Distribució modal segons ús i desplaçaments en dia feiner1  

Distribució modal 

Establiment comercial 

Clients Personal Total 

Desp. % Desp. % Desp. % 

A peu 320 8 12 5 332 7,8 

Bici / VMP 80 2 7 3 87 2,1 

Bus urbà 80 2 23 10 103 2,4 

Cotxe 3.402 85 182 79 3.583 84,7 

Moto / sharing 120 3 7 3 127 3 

TOTAL per ús 4.002 100 230 100 4.232 100 

 

 

 

 

                                           
1 Els valors estan arrodonits i arrosseguen decimals. 

7,8%

2,1%

2,4% 84,7% 3,0%

A peu Bici / VMP Bus urbà Cotxe Moto / sharing

4.232 desplaçaments/dia

332   87   103                                                           3.583                                               127
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L’establiment comercial concentrarà les puntes de mobilitat al migdia (12-13h.) amb 178 

desplaçaments d’entrada i 176 de sortida, i a la tarda (19-20h.) amb 239 desplaçaments 

d’entrada i 242 de sortida 

Taula 8. Distribució horària dels desplaçaments generats en dia feiner2 

Establiment comercial 

Hora entren surten 

7 a 8 52 0 

8 a 9 26 0 

9 a 10 86 21 

10 a 11 142 86 

11 a 12 176 142 

12 a 13 178 176 

13 a 14 140 178 

14 a 15 114 191 

15 a 16 180 114 

16 a 17 138 128 

17 a 18 206 138 

18 a 19 242 206 

19 a 20 239 242 

20 a 21 191 239 

21 a 22 6 202 

22 a 23 0 52 

TOTAL dia 2.116 2.116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
2 Els valors estan arrodonits i arrosseguen decimals. 
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3.2.5.1.  Generació de viatges en vehicle motoritzat 

En el cas dels desplaçaments en vehicle motoritzat, per al càlcul de la demanda i l'anàlisi 

de fluxos, cal aplicar un factor d'ajust per convertir desplaçaments en nombre total de 

vehicles/dia: es tracta de l'ocupació en unitats de persones/vehicle. 

Per això mateix s'estableix una ràtio diferenciada entre els diferents mitjans de transport 

en funció dels usos que determina el Decret 344/2006. 

Dels 4.232 nous desplaçaments generats per l’establiment comercial en dia feiner, 3.710 

(88%) corresponen a desplaçaments en vehicle motoritzat (cotxe i motocicleta). 

Taula 1. Índex d’ocupació de vehicles en dia feiner 

Mitjà de transport Desplaçaments 
Ocupació vehicles 

Vehicles 

Clients Personal 

Cotxes 3.583 1,8 1,3 2.030 

Moto / sharing 127 1,3 1,2 98 

 3.710   2.128 

El resultat d'aplicar els índexs d’ocupació dels vehicles dóna una mobilitat de 2.030 

desplaçaments en turisme/dia i 98 desplaçaments en motos/dia. La meitat entren i l'altra 

meitat surten. 

Per conèixer els fluxos d'entrada i sortida s'utilitza la distribució horària definida en 

l'apartat 3.2. Això permet identificar les hores punta, que és el moment del dia en què 

es produeix un major nombre de circulacions, i per tant, els moments de màxima 

demanda. 
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El resultat d'aplicar aquests índexs, dóna uns pics màxims de mobilitat afegida a la zona 

de: 

 Al migdia (12-13h.): 84 cotxes d’entrada i 83 cotxes de sortida.  

 A la tarda (19-20h.): 113 cotxes d’entrada i 114 cotxes de sortida. 

Pel que fa a les motos, els pics corresponen a les mateixes franges horàries: 

 Al migdia (12-13h.): 4 motos d’entrada i 4 de sortida. 

 A la tarda (19-20h.): 6 motos d’entrada i 6 de sortida. 

Taula 2. Distribució horària dels nous desplaçaments generats en cotxe i moto en dia feiner3 

 Nombre de cotxes Nombre de motos 

Hora entren surten entren surten 

7 a 8 31 0 1 0 

8 a 9 13 0 1 0 

9 a 10 41 10 2 0 

10 a 11 67 41 3 2 

11 a 12 83 67 4 3 

12 a 13 84 83 4 4 

13 a 14 66 84 3 4 

14 a 15 55 97 3 5 

15 a 16 92 55 4 3 

16 a 17 65 61 3 3 

17 a 18 97 65 5 3 

18 a 19 114 97 6 5 

19 a 20 113 114 6 6 

20 a 21 90 113 4 6 

21 a 22 3 96 0 5 

22 a 23 0 31 0 1 

TOTAL dia 1.015 1.015 49 49 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
3 Els valors estan arrodonits i arrosseguen decimals. 
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3.2.5.2.  Generació de viatges en transport públic 

Quant a l'accés en transport públic, també es reprodueixen les hores de màxima 

demanda. La totalitat dels 103 desplaçaments previstos en transport públic (anada i 

tornada) es preveu que es relacionin amb la parada del bus urbà de la L1 “Clos de Fires”. 

BUS URBÀ 

 Al migdia: 

o (14-15h.): 3 desplaçaments d’entrada i 8 de sortida. 

o (15-16h.): 8 desplaçaments d’entrada i 3 de sortida. 

 A la tarda (19-20h.): 5 desplaçaments d’entrada i 5 de sortida. 

Taula 3. Distribució horària dels nous desplaçaments generats en bus urbà en dia feiner4 

 Bus urbà 

Hora entren surten 

7 a 8 5 0 

8 a 9 1 0 

9 a 10 2 0 

10 a 11 3 2 

11 a 12 4 3 

12 a 13 4 4 

13 a 14 3 4 

14 a 15 3 8 

15 a 16 8 3 

16 a 17 3 3 

17 a 18 4 3 

18 a 19 5 4 

19 a 20 5 5 

20 a 21 4 5 

21 a 22 0 5 

22 a 23 0 5 

TOTAL dia 52 52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
4 Els valors estan arrodonits i arrosseguen decimals. 
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3.2.5.3.  Generació de viatges en mitjans de transport no motoritzats 

Quant a l'accés en mitjans no motoritzats, també es reprodueixen les hores de màxima 

demanda. 

A PEU 

 Al migdia (12-13h.): 14 desplaçaments d’entrada i 14 de sortida. 

 A la tarda (19-20h.): 4 desplaçaments d’entrada i 4 de sortida. 

EN BICI / VMP 

 Al migdia (12-13h.): 19 desplaçaments d’entrada i 19 de sortida. 

 A la tarda (19-20h.): 5 desplaçaments d’entrada i 5 de sortida. 

Taula 4. Distribució horària dels nous desplaçaments generats a peu i en bicicleta/VM en dia feiner5 

 A peu Bicicleta / VMP 

Hora entren surten entren surten 

7 a 8 3 0 2 0 

8 a 9 2 0 1 0 

9 a 10 7 2 2 0 

10 a 11 11 7 3 2 

11 a 12 14 11 4 3 

12 a 13 14 14 4 4 

13 a 14 11 14 3 4 

14 a 15 9 14 2 4 

15 a 16 13 9 4 2 

16 a 17 11 10 3 3 

17 a 18 17 11 4 3 

18 a 19 19 17 5 4 

19 a 20 19 19 5 5 

20 a 21 15 19 4 5 

21 a 22 0 16 0 4 

22 a 23 0 3 0 2 

TOTAL dia 166 166 43 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
5 Els valors estan arrodonits i arrosseguen decimals. 
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3.2.6. Dissabtes 

S’estima un repartiment modal adequat a les característiques de l’activitat, a l’oferta de 

transports i a la ubicació de l’establiment. 

De l’aplicació d’aquestes distribucions modals a la mobilitat generada s’obté un flux de 

desplaçaments generats per a cada mitjà de transport, que donen un total de 6.348 

desplaçaments/dia generats per l’establiment comercial en dia punta de  

dissabte.  

S’estima que el 10% dels desplaçaments s’efectuaran amb mitjans no motoritzats, que 

el transport públic representarà el 2% dels viatges, mentre que els desplaçaments en 

transport motoritzat significaran el 88%.  

Figura 25. Desplaçaments diaris per mitjà de transport en dissabte 

 

Taula 5. Distribució modal segons ús i desplaçaments en dissabte6  

Distribució modal 

Establiment comercial 

Clients Personal Total 

Desp. % Desp. % Desp. % 

A peu 382 8 16 5 498 7,8 

Bici / VMP 121 2 10 3 130 2,1 

Bus urbà 121 2 32 10 153 2,4 

Cotxe 5.122 85 254 79 5.376 84,7 

Moto / sharing 181 3 10 3 190 3 

TOTAL per ús 6.026 100 322 100 6.348 100 

 

 

 

 

                                           
6 Els valors estan arrodonits i arrosseguen decimals. 

7,8%

2,1%

2,4% 84,7% 3,0%

A peu Bici / VMP Bus urbà Cotxe Moto / sharing

6.348 desplaçaments/dia

498   130  153                                                          5.376                                                190
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L’establiment comercial concentrarà les puntes de mobilitat al migdia (12-13h.) amb 350 

desplaçaments d’entrada i 308 de sortida, i a la tarda (19-20h.) amb 340 desplaçaments 

d’entrada i 293 de sortida 

Taula 6. Distribució horària dels desplaçaments generats en dissabte7 

Establiment comercial 

Hora entren surten 

7 a 8 72 0 

8 a 9 31 0 

9 a 10 90 23 

10 a 11 230 90 

11 a 12 308 230 

12 a 13 350 308 

13 a 14 279 350 

14 a 15 231 351 

15 a 16 227 231 

16 a 17 187 154 

17 a 18 237 187 

18 a 19 293 237 

19 a 20 340 293 

20 a 21 270 340 

21 a 22 28 278 

22 a 23 0 101 

TOTAL dia 3.174 3.174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
7 Els valors estan arrodonits i arrosseguen decimals. 
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3.2.6.1.  Generació de viatges en vehicle motoritzat 

En el cas dels desplaçaments en vehicle motoritzat, per al càlcul de la demanda i l'anàlisi 

de fluxos, cal aplicar un factor d'ajust per convertir desplaçaments en nombre total de 

vehicles/dia: es tracta de l'ocupació en unitats de persones/vehicle. 

Per això mateix s'estableix una ràtio diferenciada entre els diferents mitjans de transport 

en funció dels usos que determina el Decret 344/2006. 

Dels 6.348 nous desplaçaments generats per l’establiment comercial en dia feiner, 5.567 

(88%) corresponen a desplaçaments en vehicle motoritzat (cotxe i motocicleta). 

Taula 7. Índex d’ocupació de vehicles en dia feiner 

Mitjà de transport Desplaçaments 
Ocupació vehicles 

Vehicles 

Clients Personal 

Cotxes 5.376 2,2 1,3 2.524 

Moto / sharing 190 1,3 1,2 147 

 5.567   2.671 

El resultat d'aplicar els índexs d’ocupació dels vehicles dóna una mobilitat de 2.524 

desplaçaments en turisme/dia i 147 desplaçaments en motos/dia. La meitat entren i 

l'altra meitat surten. 

Per conèixer els fluxos d'entrada i sortida s'utilitza la distribució horària definida en 

l'apartat 3.2. Això permet identificar les hores punta, que és el moment del dia en què 

es produeix un major nombre de circulacions, i per tant, els moments de màxima 

demanda. 
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El resultat d'aplicar aquests índexs, dóna uns pics màxims de mobilitat afegida a la zona 

de: 

 Al migdia (12-13h.): 135 cotxes d’entrada i 119 cotxes de sortida.  

 A la tarda (19-20h.): 131 cotxes d’entrada i 113 cotxes de sortida. 

Pel que fa a les motos, els pics corresponen a les mateixes franges horàries: 

 Al migdia (12-13h.): 8 motos d’entrada i 7 de sortida. 

 A la tarda (19-20h.): 8 motos d’entrada i 7 de sortida. 

Taula 8. Distribució horària dels nous desplaçaments generats en cotxe i moto en dissabte8 

 Nombre de cotxes Nombre de motos 

Hora entren surten entren surten 

7 a 8 44 0 2 0 

8 a 9 14 0 1 0 

9 a 10 35 9 2 1 

10 a 11 89 35 5 2 

11 a 12 119 89 7 5 

12 a 13 135 119 8 7 

13 a 14 108 135 6 8 

14 a 15 91 152 5 8 

15 a 16 104 91 5 5 

16 a 17 72 60 4 4 

17 a 18 92 72 5 4 

18 a 19 113 92 7 5 

19 a 20 131 113 8 7 

20 a 21 104 131 6 8 

21 a 22 11 109 1 6 

22 a 23 0 55 0 2 

TOTAL dia 1.262 1.262 74 74 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
8 Els valors estan arrodonits i arrosseguen decimals. 
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3.2.6.2.  Generació de viatges en transport públic 

Quant a l'accés en transport públic, també es reprodueixen les hores de màxima 

demanda. La totalitat dels 103 desplaçaments previstos en transport públic (anada i 

tornada) es preveu que es relacionin amb la parada del bus urbà de la L1 “Clos de Fires”. 

BUS URBÀ 

 Al migdia: 

o (14-15h.): 5 desplaçaments d’entrada i 13 de sortida. 

o (15-16h.): 10 desplaçaments d’entrada i 5 de sortida. 

 A la tarda (19-20h.): 7 desplaçaments d’entrada i 6 de sortida. 

Taula 9. Distribució horària dels nous desplaçaments generats en bus urbà en dissabte9 

 Bus urbà 

Hora entren surten 

7 a 8 7 0 

8 a 9 1 0 

9 a 10 2 0 

10 a 11 5 2 

11 a 12 6 5 

12 a 13 7 6 

13 a 14 6 7 

14 a 15 5 13 

15 a 16 10 5 

16 a 17 4 3 

17 a 18 5 4 

18 a 19 6 5 

19 a 20 7 6 

20 a 21 5 7 

21 a 22 1 6 

22 a 23 0 8 

TOTAL dia 76 76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
9 Els valors estan arrodonits i arrosseguen decimals. 
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3.2.6.3.  Generació de viatges en mitjans de transport no motoritzats 

Quant a l'accés en mitjans no motoritzats, també es reprodueixen les hores de màxima 

demanda. 

A PEU 

 Al migdia (12-13h.): 28 desplaçaments d’entrada i 25 de sortida. 

 A la tarda (19-20h.): 27 desplaçaments d’entrada i 23 de sortida. 

EN BICI / VMP 

 Al migdia (12-13h.): 7 desplaçaments d’entrada i 6 de sortida. 

 A la tarda (19-20h.): 7 desplaçaments d’entrada i 6 de sortida. 

Taula 10. Distribució horària dels nous desplaçaments generats a peu i en bicicleta/VM en dissabte10 

 A peu Bicicleta / VMP 

Hora entren surten entren surten 

7 a 8 4 0 2 0 

8 a 9 2 0 1 0 

9 a 10 7 2 2 0 

10 a 11 18 7 5 2 

11 a 12 25 18 6 5 

12 a 13 28 25 7 6 

13 a 14 22 28 6 7 

14 a 15 18 26 5 8 

15 a 16 16 18 5 5 

16 a 17 15 12 4 3 

17 a 18 19 15 5 4 

18 a 19 23 19 6 5 

19 a 20 27 23 7 6 

20 a 21 22 27 5 7 

21 a 22 2 22 1 6 

22 a 23 0 6 0 3 

TOTAL dia 249 249 65 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
10 Els valors estan arrodonits i arrosseguen decimals. 
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4.  INCIDÈNCIA DE LA BENZINERA EN EL TRÀNSIT DE L’ENTORN 

4.1.  DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ PREVISTA 

Es desconeix el detall de la benzinera projectada. 

Per conèixer la demanda generada per la benzinera es parteix de dades conegudes 

d’altres benzineres en servei de característiques similars. 

La benzinera prevista s’estima que tindrà les següents característiques, que en 

determinaran la seva demanda i capacitat: 

 Estació de 4 sortidors dobles (8 posicions) per a turismes, amb gasolina i dièsel a 

cadascun. 

 Benzinera de supermercat en zona de polígon amb trànsit més alt en feiner. 

 Sense zona residencial propera. 

 La benzinera es nodreix del trànsit existent, tant el dels vials de l’entorn com del 

generat pel nou establiment. No en genera de nou per sí mateixa. 

 No disposa de botiga de conveniència o minimercat. 

 Benzinera autoservei amb pagament en el propi sortidor mitjançant targeta o bé 

en un punt central per a efectiu. 

L’entrada dels vehicles es farà pel Camí Palol. El camió cisterna de proveïment de 

combustible seguirà el mateix itinerari que la resta de vehicles. 

4.1.1. Capacitat de la benzinera 

Els consums per cada servei estimats són entorn els 30 euros, que amb un cost mitjà de 

1,342 euros/litre, suposa 22,4 litres/servei. Això condicionarà el temps mitjà necessari 

per posar benzina. 

El temps per servei de proveïment de benzina és la suma del temps en què l’usuari està 

posant la benzina al vehicle més el temps que triga en efectuar el pagament; 

 Temps de proveïment de benzina: 64 segons (1 minut 4 segons). Aquest temps 

considera el temps d’obrir i tancar el dipòsit del vehicle, introduir la mànega i servir-

se. Els sortidors es considera que poden oferir un cabal de 40 litres/minut. 

 Temps de pagament: 150 segons (2 minuts 30 segons). Es considera la mitjana 

d’usuaris que fan el pagament en el propi sortidor i els que ho faran en el punt 

central de cobrament. 

Així, de mitjana un cotxe triga 3,6 minuts en cada servei. 
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Donat que el temps de proveïment de benzina estimat per a cada servei és de 3,6 minuts 

de mitjana, en 1 hora cada sortidor pot atendre 17 serveis. Es consideren 8 posicions de 

proveïment. Així, entre tots els sortidors que hi haurà a la nova instal·lació, es podran 

absorbir fins a 133 vehicles/hora. 

4.1.2. Demanda generada per la benzinera 

4.1.2.1.  Dades estadístiques i econòmiques 

Es disposa de dades estadístiques i econòmiques contrastades d’altres benzineres de 

característiques similars a la projectada, amb el total de vendes anuals (en litres) i el 

creixement entre l’any de posada en servei (any 1) i el cinquè any de funcionament de 

la instal·lació (any 5). 

També es disposa de dades de la distribució del consum de carburant, tant durant les 

hores del dia com segons el dia de la setmana. 

La distribució horària del consum de benzina diari es considera: 

 Hores punta (6 hores/dia): 55% 

 Hores vall (12 hores/dia): 40% 

 Hores nocturnes (6 hores/dia): 5% 

La distribució setmanal del consum de carburant respecte la mitjana diària és: 

 Divendres i dissabtes: 120% 

 Dilluns, dimarts, dimecres i dijous: 100% 

 Diumenges: 60% 

A partir de dades de benzineres de característiques similars s’observa que es pot captar 

entorn el 3,0% del trànsit diari actual que circula per la via on es situa. D’altra banda, 

es considera que pot captar el 9,0% dels vehicles generats pel nou establiment. 

Per una estació de servei de pas els consums per a cada servei se situen de mitjana 

entorn els 30,00 euros de subministrament per als turismes (22,4 litres/servei). 
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4.1.2.2.  Demanda generada per la nova benzinera 

A partir de les dades estadístiques i econòmiques es pot determinar la demanda que 

generarà la nova estació de servei. Com a dada de partida en aquest cas es disposa del 

volum de trànsit existent al carrer Ricard Giralt, de 4.668 vehicles diaris sentit nord i 

2.824 sentit sud. Es considera la captació del 3,0% d’aquest trànsit que suposa 225 

vehicles. 

D’altra banda, el nou establiment tindrà una afluència de 1.587 vehicles diaris, dels quals 

s’estima que un 9,0% podrien utilitzar la benzinera aprofitant el desplaçament de la 

compra, un total de 143 vehicles. 

Així, en total la benzinera es considera que el primer any de funcionament captaria 368 

cotxes diaris de mitjana. 

Per als càlculs de la capacitat de la benzinera es considera el dia punta setmanal 

(divendres o dissabte). Així, en un dia punta la instal·lació proveiria 442 serveis per a 

turismes. 

El 55% del consum de carburant diari es dóna durant les 6 hores punta del dia. Per tant, 

en una hora punta del dia punta hi hauria 34 cotxes a la nova benzinera. 

En un escenari a 5 anys vista la demanda experimenta un creixement del 55% (segons 

dades estadístiques i econòmiques). Per tant, la demanda en dia i hora punta de l’any 5 

es situaria en 52 cotxes. 

 Itineraris d’entrada i sortida i distribució territorial dels desplaçaments (turismes/dia) 
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 Itineraris d’entrada i sortida i distribució territorial dels desplaçaments (hora punta) 

 

4.1.3. Nivell de servei dels sortidors 

Una vegada determinada la demanda i la capacitat de la nova gasolinera, es pot analitzar 

el nivell de servei (demanda en funció de la capacitat) que podrà oferir la instal·lació. La 

demanda es treballarà en quarts d’hora punta, considerant que en 15 minuts es 

concentren el 40% de tots els vehicles de l’hora punta (en lloc del 25% si es distribueix 

de manera homogènia en els 60 minuts de l’hora punta). La capacitat de la benzinera 

per a 15 minuts serà el 25% de la que s’ha considerat per hora. 

Taula 11. Nivell de servei de la benzinera en quart d’hora punta entre l’any 1 i l’any 5 

Paràmetres  Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5 

Capacitat h. punta 133 133 133 133 133 

Demanda h. punta 40 46 55 59 63 

Capacitat ¼ punta 33 33 33 33 33 

Demanda ¼ punta 16 18 22 23 25 

Nivell de servei (%) 48,6% 54,9% 65,9% 70,5% 75,4% 

La demanda prevista pot arribar a assolir el 75% de la capacitat màxima dels sortidors 

en el quart d’hora punta l’any 5. Aquesta capacitat màxima és en referència als cotxes 

que la benzinera pot assimilar segons únicament el temps de proveïment de benzina 

(suma dels temps de recàrrega i de pagament). 

 

 

 

 

10%

20%

30%

20%

20%

10%

15%

20%

30% 10%

15%

4

4

4

12

8

8 8

8

12

6

6

C
. R

icard
 G

iralt

40
Benzinera

Turismes HP 9%



EAMG Modificació del PGOU de la zona de Figueres a l’àmbit situat entre la ronda Est, la 
línia del ferrocarril i el rec del mal pas del barri de la Marca de l’HAM  

 

60 

4.1.4. Radis de gir i emmagatzematge de vehicles 

Mitjançant el programari AUTOTURN es realitza una simulació de les trajectòries dels 

vehicles per l’interior de la benzinera per verificar-ne els radis de gir i comprovar el 

nombre de vehicles màxim que l’espai dissenyat és capaç d’emmagatzemar. Es 

consideren 3 tipus de vehicles que accediran a l’estació de servei: 

 Turismes: 4,8 metres de longitud i 1,8 d’amplada. 

 Camió: 16,4 metres de longitud i 2,5 d’amplada (amplada del remolc). 

 Camió cisterna: 12,5 metres de longitud i 2,4 d’amplada. 

Els radis de gir són adequats per a l’entrada a la benzinera, l’aproximació fins a qualsevol 

dels 4 sortidors dobles de combustible per a turismes i la sortida de la benzinera. Per als 

camions i camions cisterna de proveïment de combustible tampoc es detecten 

problemàtiques en l’entrada i la sortida.  

La parcel·la pot arribar a emmagatzemar fins a 46 turismes a la zona de benzinera de 

manera simultània sense que la cua arribi a ocupar espai fora de la parcel·la, 8 dels quals 

posant benzina. 

Figura 26. Simulació de les trajectòries i radis de gir dels turismes a la benzinera 
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Figura 27. Simulació de les trajectòries i radis de gir d’un camió 

 

Figura 28. Simulació de les trajectòries i radis de gir del camió de proveïment de combustible 
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5.  INCIDÈNCIA DE LA MOBILITAT GENERADA PER L’ESTABLIMENT 
COMERCIAL 

La implantació d’activitats que generen nova mobilitat ha de ser estudiada en les seves 

vessants d’accessibilitat i estacionament. Aquests aspectes s’han d’analitzar i, en el major 

grau possible, han de ser resolts en la fase de planificació de les noves activitats. 

En el supòsit de que l’àmbit en qüestió es trobi altament transitat, l’impacte de nova 

mobilitat podria congestionar la zona i per això mateix és tant necessari estudiar la 

incidència de la nova mobilitat a l’entorn de l’establiment comercial: 

 Entendre com funciona la mobilitat en la situació actual. 

 Analitzar els accessos al nou establiment comercial + benzinera. 

 Cal garantir que l’accés no provoqui colls d’ampolla a les vies de circulació 

(especialment en les hores punta de mobilitat) i que la disposició de les entrades i 

sortides ofereixi un funcionament sense acumulació de vehicles i sense les demores 

que això pot causar a residents o visitants a la zona. 

5.1.  DESPLAÇAMENTS A PEU 

El nou projecte en estudi preveu un nou accés rodat per a vehicles motoritzats i la 

reconversió del vial actual que connectarà el carrer Vilatenim i la parcel·la en estudi per 

a mitjans no motoritzats: desplaçaments a peu i en bicicletes/VMP (vial marcat en verd).   

Figura 29. Foto aèria actual de l’àmbit d’estudi 
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Com s’ha descrit a la diagnosi, queda garantida la connexió a veu per a PMR fins la parada 

de bus del bus urbà de la L1 “Clos de Fires” a través del carrer Ricard Giral. Per la seva 

banda, l’itinerari a peu que connecta amb el centre urbà de Figueres a través del Pg. 

Vilatenim, té trams que no són accessibles per a PMR, com a conseqüència de manca 

de voreres accessibles d’amplada adequada.   

En relació als pendents dels vials d’accés, tal i com s’ha indicat en la diagnosi, aquest no 

supera el 6% previst en l’ordre VIV/561/2010 per als itineraris per a vianants adaptats 

ni el 8% que preveu l’article 6 del Decret 344/2006 per als itineraris de bicicletes.  

Respecte a la il·luminació, tal i com es remarca en la diagnosi, el vial pavimentat que 

connecta amb l’àmbit i que passarà a ser d’us exclusiu per a vianants i ciclistes/VMP 

disposa de mala visibilitat per l’absència de fanals al llarg del recorregut.     

Així doncs, caldrà la instal·lació de punts de llum d’acord a la normativa vigent. Quant a 

l’enllumenat exterior el sector haurà de complir amb la normativa ambiental requerida 

(Art. 23 Energia. Enllumenat exterior): 

 Amb la finalitat d’estalvi energètic, les instal·lacions i els aparells d’enllumenat 

exterior, tant en espais públics com en parcel·la privada, han de complir els 

requeriments establerts al reglament que desenvolupi la Llei 6/2001 d’ordenació 

ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn; i al Real Decret 

1890/2008, pel que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions 

d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a 

EA-07. 

 Igualment, aquestes instal·lacions hauran de complir les determinacions i 

requeriments de l’articulat del Reglament Municipal de Protecció del Cel Nocturn, 

que regula l’ús de la il·luminació d’exteriors, tant d’espais públics com privats, 

per tal d’aconseguir una disminució important de la contaminació lumínica i un 

estalvi energètic. 

 Els projectes incorporaran aquelles lluminàries que d’acord amb els avanços 

tecnològics de cada moment siguin més eficients. En el moment actuals són les 

que utilitzen la tecnologia LED (Solid State lighting). 

 S’haurà de complir, així mateix, el Decret 190/2015, de 25 d’agost, de 

desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 

l’enllumenament per a la protecció del Medi Nocturn, o la que la substitueixi, si 

s’escau. 
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5.2.  DESPLAÇAMENTS EN BICICLETA/VMP 

En l’actualitat, l’àmbit d’estudi no està connectat mitjançant infraestructura ciclista 

específica. El carrer Ricard Giralt disposa d’un itinerari ciclable en el tram entre rotondes 

delimitat per la ctra. de Roses i el carrer de Vilatenim. Tal i com s’assenyala a la diagnosi, 

el carril bici se situa al costat est. No està pavimentat i té una amplada aproximada de 

1,3 m. d’amplada. A la rotonda on creua el carrer Ricard Giralt amb la ctra. de Roses hi 

ha diverses senyals verticals que especifiquen la prioritat de circulació de bicicletes en 

els punts indicats. 

El nou projecte en estudi preveu un nou accés rodat per a vehicles motoritzats i la 

reconversió del vial actual que connectarà el carrer Vilatenim i la parcel·la en 

estudi per a no motoritzats: desplaçaments a peu i en bicicletes/VMP (vial marcat 

en verd).   

D’altra banda, Figueres disposarà en els pròxims anys d’un carril bici que travessarà la 

ciutat i que formarà part de la ruta transfronterera que enllaçarà Catalunya, l’Estat 

francès i Andorra. El carril bici transcorrerà dins la trama urbana de Figueres a l’est del 

Camí Palol.  

Finalment, el Pla de Mobilitat Urbana de Figueres desplega una xarxa de carrils bici en 

les principals artèries viàries de la ciutat. Prop de l’àmbit contempla carrils bici segregats 

al passeig i al carrer de Vilatenim, en tota la ronda de circumval·lació i a l’Av. de Vilallonga 

(prolongació urbana de la ctra. de Roses). 
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5.3.  DESPLAÇAMENTS EN TRANSPORT PÚBLIC 

El percentatge de desplaçaments en transport públic relacionats amb l’establiment 

comercial es preveu reduït per part dels clients, donades les característiques particulars 

de l’establiment comercial, entorn d’un 2%. En canvi, s’assigna un 10% al personal. 

La totalitat dels desplaçaments previstos en transport públic (anada i tornada) es preveu 

que es relacionin amb la parada del bus urbà de la L1 “Clos de Fires”. 

Dia laborable: 

 Al migdia: 

o (14-15h.): 3 desplaçaments d’entrada i 8 de sortida. 

o (15-16h.): 8 desplaçaments d’entrada i 3 de sortida. 

 A la tarda (19-20h.): 5 desplaçaments d’entrada i 5 de sortida. 

Dissabte: 

 Al migdia: 

o (14-15h.): 5 desplaçaments d’entrada i 13 de sortida. 

o (15-16h.): 10 desplaçaments d’entrada i 5 de sortida. 

 A la tarda (19-20h.): 7 desplaçaments d’entrada i 6 de sortida. 

Durant la jornada de treball de camp (10/07/2021) es va analitzar la capacitat de les 

expedicions de la parada “Clos de Fires”: 

 Sentit Geriàtric: 

o A les 20.02 h. el bus no es va aturar. 

o A les 20:17h. es comptabilitzen 4 persones dins del bus. 

 Sentit Vilatenim:   

o A les 19.47 h. el bus no es va aturar. 

o A les 20:05h. es comptabilitzen 8 persones dins del bus. 

La línia L1 Vilatenim – geriàtric disposa de 25 expedicions per sentit que circulen de 

dilluns a dissabte. La freqüència de pas és d’entre 27 i 35 minuts des de les 7.26h. del 

matí sentit Figueres/7.42h. sentit Vilatenim i fins les 20.32h. del vespre sentit 

Figueres/8.48h. sentit Vilatenim.  

Tenint en compte el volum de desplaçaments previst per l’establiment comercial, amb 

hores punta inferiors a 14 desplaçaments associatsal bus, aquest podrà ser assumit 

sense dificultats per les expedicions actuals de la línia L1 “Clos de Fires” del servei de 

bus urbà de Figueres. A dia d’avui el nivell d’ocupació de la línia L1 “Clos de Fires” al 

punt d’estudi és reduït. 
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5.4.  DESPLAÇAMENTS EN VEHICLE MOTORITZAT 

5.4.1. Itineraris d’entrada i sortida de l’establiment comercial 

Per estimar l'atracció territorial dels desplaçaments cap a l’establiment han de ser 

considerats diversos elements: 

 El perfil comercial del centre, considerant l'oferta del territori. 

 La seva ubicació al nord-est del nucli urbà de Figueres i pròxim a vies de 

comunicació. 

 La proximitat de la conurbació urbana de Figueres com a principal focus d'atracció. 

 Els itineraris d'aproximació a l’establiment en vehicle. 

A partir de les característiques pròpies de l’establiment comercial s'estimen les 

procedències dels desplaçaments en funció de la xarxa viària de connexió. 

Aquests vehicles es repartiran entre els diferents itineraris d’entrada, a través de la 

travessera de la N-260, el pg. de Vilatenim, el carrer de Vilatenim i el carrer Ricard Giralt, 

sense afectar a la capacitat de les vies atenen al baix nombre de vehicles generat en 

hora punta. 

Es preveu que el Pg. de Vilatenim canalitzi la major part dels desplaçaments d’accés des 

del centre urbà (30%) i que la travessera de la N-260 aglutini els de tornada (30%). 

 Itineraris d’entrada i sortida i distribució territorial dels desplaçaments (turismes/dia dissabte) 
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S’estima un increment de turismes en hora punta associat a l’ampliació de l’establiment: 

 1.262 cotxes d’entrada i sortida en dia punta. 

 A l’entorn de 133 cotxes d’entrada i sortida en HP. 

 Itineraris d’entrada i sortida i distribució territorial dels desplaçaments (hora punta dissabte) 
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5.4.2. Nivell de servei de la xarxa viària amb l’establiment comercial i 
la benzinera  

En aquest apartat es superposa el trànsit de l’establiment comercial amb el de 

la benzinera i s’analitza el nivell de servei de les dues rotondes del Camí Palol 

que donen accés a l’àmbit d’estudi. 

Dia punta: 

 1.704 cotxes d’entrada i sortida en dia punta. 

 A l’entorn de 173 cotxes d’entrada i sortida en HP. 

 Itineraris d’entrada i sortida i distribució territorial dels desplaçaments en turisme/dia 
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Nivell de servei de la rotonda Camí Palol / Travessera N-260 (divendres) 

S’estudia el funcionament i la capacitat de la rotonda en hora punta de tarda de 

divendres (18-19h.) superposant el trànsit de l’establiment comercial i la benzinera en 

dia i hora punta. 

Figura 30. Capacitat de la rotonda en HP 18-19h.  

 

 

Valoració general 

S’analitza la capacitat de la rotonda (anell circular i ramals d’entrada) segons la 

geometria, el trànsit actual, l’establiment comercial i la benzinera:  

 Els tres ramals d’entrada a la rotonda mantenen un nivell de servei B, equivalent 

a una circulació del trànsit estable, molt dens. Amb índexs de saturació que no 

superen en cap dels casos el 39,9% de la seva capacitat. 

 Els ramals interiors de la rotonda es mantenen en nivells C, entre el 56,6% i el 

60,5% de la seva capacitat.    
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Nivell de servei de la rotonda Camí Palol / Passeig Vilatenim (divendres) 

S’estudia el funcionament i la capacitat de la rotonda en hora punta de tarda de 

divendres (18-19h.) superposant el trànsit de l’establiment comercial i la benzinera en 

hora i dia punta. 

Figura 31. Capacitat de la rotonda en HP 18-19h.  

 

 

Valoració general 

S’analitza la capacitat de la rotonda (anell circular i ramals d’entrada) segons la 

geometria, el trànsit actual, l’establiment comercial i la benzinera:  

 El ramal D (Ricard Giralt) d’entrada a la rotonda incrementa el nivell de servei a C, 

equivalent a una circulació del trànsit estable, entre fluid i dens. Amb un índex de 

saturació equivalent a 51,4% de la seva capacitat, respectivament. 

 Els ramals interiors B i D de la rotonda es mantenen en nivells C, amb un 61,4% i 

66,0%, respectivament.    
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5.4.3. Nivell de servei de la xarxa viària a 10 anys vista 

En aquest apartat s’analitza el nivell de servei de les dues rotondes del Camí 

Palol que donen accés a l’àmbit d’estudi a 10 anys vista. 

Nivell de servei de la rotonda Camí Palol / Travessera N-260 (divendres) 

S’estudia el funcionament i la capacitat de la rotonda en hora punta de tarda de 

divendres (18-19h.) superposant el trànsit de l’establiment comercial i la benzinera. 

Figura 32. Capacitat de la rotonda en HP 18-19h.  

 

 

Valoració general 

S’analitza la capacitat de la rotonda (anell circular i ramals d’entrada) a 10 anys vista:  

 Els tres ramals d’entrada a la rotonda mantenen un nivell de servei B, equivalent 

a una circulació del trànsit estable, molt dens. Amb índexs de saturació que no 

superen en cap dels casos el 49,6% de la seva capacitat. 

 Els ramals interiors de la rotonda es mantenen en nivells C, entre el 64,6% i el 

69,1% de la seva capacitat.    
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Nivell de servei de la rotonda Camí Palol / Passeig Vilatenim (divendres) 

S’estudia el funcionament i la capacitat de la rotonda en hora punta de tarda de 

divendres (18-19h.) superposant el trànsit de l’establiment comercial i la benzinera. 

Figura 33. Capacitat de la rotonda en HP 18-19h.  

 

 

Valoració general 

S’analitza la capacitat de la rotonda (anell circular i ramals d’entrada) a 10 anys vista:  

 El ramal B (Camí Palol) d’entrada a la rotonda incrementa el nivell de servei a C, 

equivalent a una circulació del trànsit estable, entre fluid i dens. Amb un índex de 

saturació equivalent a 58,8% de la seva capacitat, respectivament. 

 Els ramals interiors B i D de la rotonda s’incrementen a nivells D equivalents a 

circulació inestable i molt densa, amb índexs de capacitat del 71,2% i 76,6%, 

respectivament.    
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+ BenzineraDIA PUNTA ACTUAL

MOBILITAT 
GENERADA

+

+

10 ANYS

B

A

C

D

660

140

516

715 624

232

304

824
615

239

466 268

Pg. Vilatenim

C. Vilatenim

C. Ricard Giralt

ROTONDA Diàmetre (m): 22

HORA PUNTA (18h.-19h.). SITUACIÓ ACTUAL+ MOBILITAT GENERADA + 10 ANYS Carrils interiors (1, 2 o 3): 2

 

  COEFICIENTS

Qe Qc Qs ∝ β Ɣ Qm CE Ɣ*Qe

A Pg. Vilatenim 466 516 239 9 2 2 0,6 0,6 0,6 453 1097 280 25,5 B 45,5 B

B Camí Palol 615 140 824 11 1 2 0,5 0,6 1 510 1046 615 58,8 C 71,2 D

C C. Vilatenim 304 660 232 9 2 2 0,6 0,6 0,6 535 1024 182 17,8 A 43,9 B

D C. Ricard Giralt 624 268 715 9 1 2 0,6 0,6 1 590 976 624 64,0 C 76,6 D

ISC
Accés

 DADES TRÀNSIT Dist.punts 

conflicte (m)

Carrils 

accés

Carrils 

anulars

CÀLCULS ÍNDEXS SATURACIÓ

ISE
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5.5.  CONSIDERACIONS DE GÈNERE 

Un altre aspecte que cal considerar 

és si la distribució modal presenta 

diferències atenent al gènere de 

l’individu. Per realitzar aquest 

anàlisi, s’exposen els resultats de 

l’Enquesta de Mobilitat en dia Feiner 

(EMEF 2020), la qual examina la 

mobilitat per raó de gènere en 

l’àmbit del Sistema Integrat de 

Mobilitat Metropolitana de 

Barcelona (SIMMB) i, per tant, 

una part més que representativa de 

la població catalana.  

Malauradament Figueres no disposa 

de cap enquesta de mobilitat que 

analitzi el comportament d’aquesta 

en funció del gènere dels individus. 

En el cas de Figueres, el pes dels desplaçaments per raó de feina/estudi o per compres 

és semblant a la resta del territori. Al municipi es produeixen al voltant de 140.000 

viatges/dia, la qual cosa significa uns 3,6 viatges per habitant i dia. Al voltat d’un volum 

d’entre 91.000 i 98.000 viatges/dia té el seu origen i destinació dintre del municipi, i és 

precisament sobre aquest grup que són possibles les mesures més adients de canvis de 

comportament de la mobilitat, donat que pel que fa al comportament de la resta de 

viatges es requereixen mesures a nivell comarcal. A la mobilitat cap a fora del municipi 

(de l’ordre de 38.200 a 42.000 viatges/dia) s’ha d’afegir una quantia de viatges amb 

origen fora del municipi però amb destí a Figueres que és de l’ordre de 73.800-91.000 

viatges/dia, variable segons les diferents èpoques del l’any. 

Figura 34. Nombre de viatges per motiu en dia feiner a Figueres 

 



EAMG Modificació del PGOU de la zona de Figueres a l’àmbit situat entre la ronda Est, la 
línia del ferrocarril i el rec del mal pas del barri de la Marca de l’HAM  

 

74 

 

Font: Pla de Mobilitat urbana de Figueres 

 

Tornant a l’enquesta de l’EMEF 2020 en l’àmbit del SIMMB, l’ús dels modes de transport 

varia en funció de la disponibilitat d’un vehicle privat motoritzat. 

L’estudi permet visualitzar les diferències d’hàbits i necessitats per raó de gènere i 

corrobora les diferències existents respecte als mitjans de transport emprats i als motius 

de desplaçament.  

 Les dones presenten una major mobilitat personal (el 42,5% dels seus 

desplaçaments diaris són per aquest motiu) que els homes (38%). 

 La població femenina es caracteritza per fer un ús més elevat dels modes 

sostenibles: tan sols el 33,3% de la seva mobilitat es fa en vehicle privat front al 

43,2% en el cas dels homes. 

Els principals motius per moure’s són el treball, les compres quotidianes i acompanyar/ 

tenir cura de persones. El treball i l’oci assoleixen percentatges significativament més 

elevats entre els homes; les compres i acompanyar/ tenir cura de persones, en canvi, 

entre les dones. Les dones es desplacen més per motius personals que els homes. 

Taula 12. Motiu de desplaçament segons gènere al Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de 
Barcelona (SIMMB) 

 

Font: EMEF 2020 
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Caminar és la manera més habitual de moure’s per les persones residents al SIMMB 

(51,2 %), seguit del cotxe (29,8 %). Les dones es desplacen en major proporció que els 

homes caminant (55,7 % i 46,7 %, respectivament) i en transport públic (14,3 % enfront 

del 8,4 %). En canvi, els homes ho fan en major mesura en vehicle privat (41,5 % 

enfront del 28,5 %). 

Taula 13. Mode de transport utilitzat segons gènere al SIMMB 

 

Font: EMEF 2020 

Més del 70% dels desplaçaments realitzats per les persones residents a l’àmbit SIMMB 

en dia feiner tenen l’origen i la destinació en un mateix municipi, mentre que el 26,2% 

restant són desplaçaments intermunicipals. Les dones fan proporcionalment més 

desplaçaments intramunicipals que els homes, per a qualsevol àmbit residencial. 

Taula 14. Fluxos segons àmbit territorial i gènere al SIMMB 

 

Font: EMEF 2020 
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Taula 15. Mobilitat per edat i per gènere al SIMMB 

 

Font: EMEF 2020 

En el cas de les noves activitats previstes, no és de preveu la necessitat d’endegar 

propostes específiques per reduir la discriminació per qüestions de gènere, tenint en 

compte que totes les mesures proposades en l’EAMG van encaminades a potenciar els 

desplaçaments en transport públic i a oferir millors condicions per als desplaçaments 

no motoritzats, en bici/VMP i a peu, prioritzant la millora de la il·luminació en 

l’itinerari d’accés, una de les qüestions que en major grau afecta i discrimina al 

col·lectiu femení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EAMG Modificació del PGOU de la zona de Figueres a l’àmbit situat entre la ronda Est, la 
línia del ferrocarril i el rec del mal pas del barri de la Marca de l’HAM  

 

77 

5.6.  INCIDÈNCIA DE LES EMISSIONS DEL SECTOR TRANSPORT 

La disposició addicional sisena del Decret - Llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació 

del equipaments comercials estableix: 

“L’estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada (EAMG) ha d’incloure la justificació de 

l’estimació de les emissions atmosfèriques de CO2 derivades de la mobilitat generada per 

l’establiment comercial.”  

En aquest sentit, la qualitat mediambiental de l’establiment en estudi estarà íntimament 

relacionada amb el repartiment modal dels desplaçaments associats i a la bona 

accessibilitat en transport públic i en transport no motoritzat. Cal recordar que el 

transport per carretera és, a nivell global de la societat, el responsable del 75% de les 

emissions de contaminants a l’atmosfera. L’emissió de gasos d’efecte hivernacle 

procedents del transport estan augmentat de forma constant perquè la demanda creix 

més ràpida que l’eficiència energètica dels diferents mitjans de transport. 

No obstant, s’espera que a mig termini, el pes relatiu del nombre de vehicles que 

funcionaran amb combustibles fòssils sobre la totalitat de la flota de turismes, taxis i 

autobusos s’haurà reduït de forma considerable en benefici d’altres combustibles més 

nets i ecològics.  

La caracterització del consum de combustible dels vehicles i les emissions derivades de 

la mobilitat generada s’ha realitzat amb el suport de la eina AMBIMOB-U, del 

Departament de Medi Ambient i Habitatge.  

S’ha de considerar que l’àmbit d’estudi no està delimitat per unes fronteres físiques. Per 

tal d’avaluar el consum de combustible i les emissions derivades de la nova mobilitat 

generada, es simula l’edifici com una entitat tancada, tot i que sempre hi haurà fluxos 

amb l’exterior.  

Per calcular els consums de combustibles i les emissions de nova generació a l’àrea 

d’estudi es tipifiquen alguns dels paràmetres que intervindran en aquest càlcul: 

 Es realitzen els càlculs en base als dies laborables i dissabtes i a la mitjana de vehicles 

setmanal. 

 Per als desplaçaments en turisme la distància mitjana recorreguda s’estima en 15 km 

(inclou l’anada i la tornada).  

 Per als desplaçaments en moto s’estima una distància mitjana de 10 km anada i 

tornada.  

 En transport públic per carretera el recorregut mitjà s’estima en 10 km i una ocupació 

mitjana de 40 passatgers. Per a l’avaluació del consum de combustibles i d’emissions 

de contaminants a l’atmosfera només es tindrà en compte el transport públic de 

superfície. 
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 Pel conjunt dels mitjans de transport s’estima una velocitat mitjana de 20 km/h en 

vies congestionades, de 30 km/h en vies secundàries i de 50 km/h en vies de la xarxa 

viària principal. 

Pel seu càlcul s’ha establert: 

Taula 16. Repartiment de trànsit en funció de la tipologia de vehicles i de les via  

Tipus de vehicle Via congestionada Via principal Via secundària 

Turisme 
10% 20% 60% 

20 km/h 50 km/h 30 km/h 

Moto 
10% 15% 75% 

20 km/h 50 km/h 30 km/h 

Taxi 
5% 30% 65% 

20 km/h 50 km/h 30 km/h 

Autobús 
5% 30% 65% 

20 km/h 50 km/h 30 km/h 

Es simula una situació inicial que incorpora la mobilitat generada per l’establiment 

comercial. 

Taula 17. Vehicles*Quilòmetre en desplaçaments (situació inicial) en dies feiners 

Tipus de vehicle Desplaçaments Ocupació Vehicles Distància Veh.*km Veh.*km*any 

Turisme 3.583 1,8 2.030 10 20.296 5.276.967 

Moto 127 1,3 98 5 491 127.535 

Autobús 103 30 4 5 22 5.765 

Taula 18. Vehicles*Quilòmetre en desplaçaments (situació inicial) en dissabte 

Tipus de vehicle Desplaçaments Ocupació Vehicles Distància Veh.*km Veh.*km*any 

Turisme 5.376 2,1 2.524 10 25.239 1.312.430 

Moto 190 1,3 147 5 736 38.249 

Autobús 153 30 5 5 26 1.326 

 

El consum total de combustibles resultants de la mobilitat generada per l’establiment 

comercial és de 402 tones d’equivalent petroli/any. Les millores tecnològiques en 

els vehicles que es puguin preveure en un horitzó a mig termini, poden suposar una 

disminució del consum de combustible (tep/any) en termes relatius. 

Els turismes són responsables del 98% del consum de combustible.  

Les emissions a l’atmosfera es xifren en 1.210 tones de gasos d’efecte 

hivernacle/any. 

Els turismes realitzen el 97% dels quilòmetres recorreguts i són els responsables del 

98% de les emissions de GEH. 
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Figura 35. Consum energètic total (tep/any)  

 

Figura 36. Emissions de GEH (t/any) 

 

Es constata una reducció de les emissions dels vehicles gràcies a les millores 

tecnològiques. 

Taula 19. Emissions de gasos d’efecte hivernacle de CO2 (t/any) per tipologia de vehicle 

Tipus de vehicle 
Any 0 (previ 

desenvolupament) 
Any +6 Any +12  

Turisme 0 1.193 1.123 

Moto 0 11 12 

Autobús 0 6 6 

Total 0 1.210 1.140 

El pes relatiu del nombre de vehicles que funcionaran amb combustibles fòssils sobre la 

totalitat de la flota de turismes, taxis i autobusos és d’esperar que es redueixi de forma 

considerable en benefici d’altres combustibles més nets i ecològics. 

Taula 20. Emissions de gasos d’efecte hivernacle de CO2 (t/any) per tipus de combustibles 

Tipus de vehicle 
Any 0 (previ 

desenvolupament) 
Any +6 Any +12  

Gasolina 0 426 188 

Diesel 0 722 835 

GN 0 19 44 

Electricitat 0 0 0 

Bio10 0 19 32 

GLP 0 20 34 

Híbrids 0 4 7 

Hidrogen 0 0 0 

Total 0 1.210 1.140 

En el cas dels taxis (biodiesel, GLP, etc) dels autobusos (gas natural, biodiesel) i de les 

motocicletes (elèctriques) és d’esperar que la reconversió sigui ràpida mentre que en el 

cas dels cotxes és de preveure que els canvis siguin més progressius (elèctrics, híbrids, 

etc...).  
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Taula 21. Emissions de NOx (t/any) 

Tipus de vehicle 
Any 0 (previ 

desenvolupament) 
Any +6 Any + 12 

Turisme 0 3,81 3,22 

Moto 0 0,03 0,03 

Autobús 0 0,05 0,04 

Total 0 3,89 3,30 

Taula 22. Emissions de PM10 (t/any) 

Tipus de vehicle 
Any 0 (previ 

desenvolupament) 
Any +6 Any + 12 

Turisme 0 0,35 0,31 

Moto 0 0,01 0,01 

Autobús 0 0,00 0,00 

Total 0 0,36 0,32 

El nou establiment comercial generarà un increment potencial de mobilitat a la zona. Tot 

i així, cal tenir en compte una sèrie de factors que amortitzen aquesta incidència de la 

mobilitat en la contaminació de l’atmosfera: 

 Els desplaçaments de l’àmbit podran fer-se en transport públic. Una bona política 

de promoció de les connexions amb autobús podran decantar part de la mobilitat 

en vehicle privat cap al transport públic, disminuint el consum de combustibles 

fòssils i les emissions.  

 Aquestes condicions, juntament amb l’aplicació de bones pràctiques respecte a 

l’estalvi i eficiència energètica, contribuiran a crear un nou espai equilibrat podent 

disminuir la incidència de la mobilitat en la contaminació atmosfèrica.  

És important introduir els criteris ambientals i energètics en la planificació. 
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6.  NECESSITAT D’APARCAMENT 

El càlcul de l’aparcament ha de conjugar l’oferta de places, amb la demanda prevista i 

els diferents requeriments normatius. 

Correspon als EAMG d’implantacions singulars establir la concreció de places 

d’estacionament del futur establiment comercial. No obstant això, en el present EAMG 

es detalla la necessitat de places en funció del sostre i de la SNV estimada de 

l’establiment comercial, el qual encara no es coneix en detall. 

6.1.  OFERTA DE PLACES  

Es desconeix l’oferta de places d’aparcament que disposarà l’establiment comercial. 

En el cas de que finalment l’establiment comercial disposés d’una SNV de 4.600 m2, li 

correspondrien 552 places de turisme (Decret 378/2006), existint la possibilitat de 

justificar una dotació de les places a la baixa.    

L’oferta de places haurà de poder donar resposta a l’ocupació màxima de places en hora 

punta, considerant tant les necessitats de l’afluència de clients que generarà el nou 

establiment comercial. 

6.2.  DEMANDA 

A partir del de la SNV de 4.600 m2 i del repartiment modal i de la corba horària estimada 

s’analitzen la necessitat de places de l’establiment comercial en dies punta de divendres 

i dissabte. 

El temps mig de compra dels clients s’estableix en 45 minuts. Podria ser que en alguna 

hora puntual, la distribució no fos uniforme i entressin més vehicles al principi de l’hora. 

Per compensar aquesta possible desviació de l’entorn del +/- 10% o +/-15% s’ha 

treballat amb un temps mig de compra de 45 minuts, superior als 30 minuts registrats 

en supermercats. 

Per la seva banda, els vehicles del personal s’estima que romandran estacionats a 

l’aparcament durant la jornada laboral, motiu pel qual la necessitat de places 

s’incrementa. 

Divendres 

En divendres hi haurà una hora punta d’ocupació de l’aparcament, entre les 18 i les 19 

hores, quan es comptabilitza un màxim de 149 cotxes, 7 motos i 7 bicicletes 

estacionades simultàniament. 

Dissabte (dia màxim) 

En dissabte hi haurà una hora punta d’ocupació de l’aparcament, entre les 12 i les 13 

hores, quan es comptabilitza un màxim de 184 cotxes, 10 motos i 9 bicicletes 

estacionades simultàniament. 
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Taula 23. Distribució horària d’ocupació del pàrquing en DIVENDRES. Cotxes, motos i bicis 

Hora 
Cotxes Motos Bicicleta / VMP 

Entren Surten Ocupen Entren Surten Ocupen Entren Surten Ocupen 

7 a 8 31 0 31 1 0 1 2 0 2 

8 a 9 13 0 45 1 0 2 1 0 2 

9 a 10 41 10 76 2 0 3 2 0 3 

10 a 11 67 41 102 3 2 5 3 2 5 

11 a 12 83 67 118 4 3 5 4 3 5 

12 a 13 84 83 119 4 4 6 4 4 5 

13 a 14 66 84 101 3 4 5 3 4 5 

14 a 15 55 97 58 3 5 3 2 4 3 

15 a 16 92 55 96 4 3 4 4 2 4 

16 a 17 65 61 100 3 3 5 3 3 4 

17 a 18 97 65 132 5 3 6 4 3 6 

18 a 19 114 97 149 6 5 7 5 4 7 

19 a 20 113 114 148 6 6 7 5 5 7 

20 a 21 90 113 125 4 6 6 4 5 6 

21 a 22 3 96 31 0 5 1 0 4 2 

22 a 23 0 31 0 0 1 0 0 2 0 

TOTAL 1.015 1.015  49 49  43 43  

Taula 24. Distribució horària d’ocupació del pàrquing en DISSABTE (dia màxim). Cotxes, motos i bicis 

Hora 
Cotxes Motos Bicicleta / VMP 

Entren Surten Ocupen Entren Surten Ocupen Entren Surten Ocupen 

7 a 8 44 0 44 2 0 2 2 0 2 

8 a 9 14 0 58 1 0 3 1 0 3 

9 a 10 35 9 84 2 1 4 2 0 4 

10 a 11 89 35 138 5 2 7 5 2 7 

11 a 12 119 89 168 7 5 9 6 5 9 

12 a 13 135 119 184 8 7 10 7 6 9 

13 a 14 108 135 157 6 8 8 6 7 8 

14 a 15 91 152 96 5 8 6 5 8 5 

15 a 16 104 91 108 5 5 6 5 5 5 

16 a 17 72 60 121 4 4 6 4 3 6 

17 a 18 92 72 141 5 4 7 5 4 7 

18 a 19 113 92 162 7 5 9 6 5 8 

19 a 20 131 113 180 8 7 10 7 6 9 

20 a 21 104 131 153 6 8 8 5 7 8 

21 a 22 11 109 55 1 6 2 1 6 3 

22 a 23 0 55 0 0 2 0 0 3 0 

TOTAL 1.262 1.262  74 74  65 65  
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7.  REQUERIMENTS NORMATIUS 

Correspon als EAMG d’implantacions singulars establir la concreció de places 

d’estacionament del futur establiment comercial. No obstant això, en el present EAMG 

es detalla la necessitat de places en funció del sostre i de la SNV estimada de 

l’establiment comercial, el qual encara no es coneix en detall. 

7.1.  ESTACIONAMENT DE TURISMES 

El Decret 344/2006 d’EAMG només contempla la necessitat de reserva de places de 

turismes i motocicletes per l’ús d’habitatge i “estacions de ferrocarril i d’autobusos 

interurbans”. 

El Decret Llei 1/2009 d’ordenació dels equipaments comercials, mitjançant la Disposició 

Transitòria Tercera, manté la vigència del Decret 378/2006 en tot allò que no contradigui 

el mateix Decret Llei fins l’entrada en vigor del desplegament previst en aquest Decret 

llei. 

El Decret 378/2006 de 10 d’Octubre, pel qual es desplegava la Lleia 18/2005 de 27 de 

desembre d’equipaments comercials regula, a l’article 12, la dotació d’aparcament que 

han de tenir els diferents formats comercials i que en el supòsit dels hipermercats petits 

és de 12 places per cada 100 m2 de superfície de venda. 

Atenent als requeriments del Decret 378/2006 d’equipaments comercials i als 4.600 m² 

de superfície de venda de l’establiment, s’obté la necessitat de disposar de 552 places 

d’aparcament mínimes. 

De tota manera, tal i com especifica el Decret 378/2006 en l’apartat 12.5, existeix la 

possibilitat de demanar la dotació a la baixa: 

“En l’atorgament de la llicència comercial de la Generalitat o municipal, el departament 

competent en matèria de comerç i els ajuntaments, respectivament, podran revisar a la 

baixa les dotacions d’aparcament previstes en els apartats anteriors quan es consideri 

justificat per la tipologia de l’establiment projectat, la localització prevista per a aquest i 

la seva accessibilitat a peu o mitjançant transport públic. En aquests casos, la resolució 

d’atorgament de la llicència comercial haurà de motivar expressament la justificació de 

la revisió a la baixa de les dotacions d’aparcament. 

En el cas de la llicència comercial de la Generalitat, aquesta revisió a la baixa només 

podrà realitzar-se quan així ho proposi el preceptiu informe municipal, de manera 

expressa i concreta i en els termes concrets expressats per aquest.” 
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7.2.  BICICLETES 

El Decret 344/2006 estableix una reserva mínima d’aparcament de bicicletes, situada 

fora de la via pública, per a l’ús comercial.  

Taula 25. Annex 2 – Places mínimes d’aparcament per a bicicletes 

Cal una reserva de places per a bicicletes equivalent a 

1 plaça per cada 100 m2 de sostre, l’estipulada per a 

l’ús comercial. Atenent als 6.000 m2 estimats 

corresponents a l’activitat comercial, caldria una 

reserva de 60 places per a bicicletes, equivalent a 30 

ancoratges de bicicleta. 

 
 
 

7.3.  PUNTS DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS 

L’establiment comercial haurà de donar resposta als requeriments del Real Decreto 

1053/2014. 

El Real Decreto 1053/2014 estableix una dotació mínima d’una plaça d’aparcament 

amb recàrrega de vehicle elèctric per a cada 40 places dels aparcaments o 

estacionaments de flotes privades, cooperatives o d’empresa. 

En establiments comercials on el temps mig de compra és entre 30 i 60 minuts cal 

considerar la implantació dels punts de recàrrega. Actualment, els punts de recàrrega 

d’alta velocitat (inferiors a 1 hora) tenen un cost molt elevat. Els punts de recàrrega 

estàndards necessiten un temps mínim de 4 hores per a carregar. 

Es recomana que els punts de recàrrega siguin semiràpids (mínim 7KW). 

7.4.  PLACES ADAPTADES A PMR 

Pel que fa als vehicles per a PMR es seguir el que estableix el Codi Tècnic d'Edificació, 

que neix de la Llei 38/1999 de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació. Aquest Codi 

Tècnic estableix una ràtio d'1 plaça per cada 33 places d'aparcament o fracció "en ús 

Comercial, pública concurrència o Aparcament d'ús públic". 

Els requeriments de el Codi Tècnic d'Edificació són més restrictius que els establerts per 

l'Ordre VIV / 561/2010 estatal i pel Decret autonòmic 135/1995, de 24 de març, de 

desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i 

de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació de el Codi d'accessibilitat. 

El codi VIV / 561/2010 estableix en l'article 35 la necessitat de disposar d'1 plaça 

reservada / 40 places o fraccions. 
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7.5.  DISTRIBUCIÓ DE MERCADERIES 

Cal considerar l'afluència de mercaderies associades a l'establiment en estudi. 

Respecte a la càrrega i descàrrega, s’haurà de donar compliment a la normativa fixada 

pel Decret 344/2006: 

6.1 En l'elaboració dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada s'ha de tenir en 

compte, per tal de reduir el nombre d'operacions de càrrega i descàrrega, que els locals 

comercials han de destinar per a magatzem un mínim d'un 10% del sostre, a l'interior 

de l'edifici o en terrenys edificables del mateix solar, llevat que es tracti d'activitats 

comercials que per les seves característiques especials, es justifiqui adequadament la 

manca de necessitat de magatzem per als seus productes. 

6.2 En el cas d'estudis d'avaluació de la mobilitat generada referents a projectes de grans 

o mitjans establiments comercials s'ha de tenir en compte que: 

a) disposar d'un moll o d'un espai mínim de 3 x 8 metres de càrrega integrat a la 

instal·lació o situat a terrenys edificables del mateix solar, en cas de superfície de venda 

superior a 1.300 m2. 

b) A partir d'aquesta superfície, pels següents 5.000 m2 de superfície de venda, han de 

disposar d'un altre moll addicional de les mateixes característiques i un altre més per 

cada un dels següents 10.000 m2. 

6.3 En el cas d'estudis d'avaluació de la mobilitat generada referents a plans urbanístics 

s'ha de tenir en compte que, per aconseguir una distribució àgil i ordenada de les 

mercaderies a l'interior dels nuclis urbans, aquests contemplin les següents reserves de 

places de 3 x 8 metres a la xarxa viària per a càrrega i descàrrega de mercaderies: 

a) Ús comercial: 1 plaça per cada 1.000 m2 de superfície de venda o 1 plaça per cada 8 

establiments. 

b) Ús d'oficines: 1 plaça per cada 2.000 m2 de sostre. 

En compliment d’aquesta normativa, l’establiment projectat disposarà d’un magatzem a 

l’interior de l’edifici que reunirà les característiques exigides per la normativa. 

L’horari de la càrrega i descàrrega de mercaderies s’ajustarà als horaris que determini 

l’Ajuntament per a aquesta zona.  
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8.  MESURES CORRECTORES EN FAVOR D’UNA MOBILITAT SOSTENIBLE 

Les diferents xarxes de mobilitat estan degudament adaptades per absorbir el nou flux 

de mobilitat que generarà la implantació de la benzinera i de l’establiment comercial. 

No obstant això, es considera necessari introduir mesures per potenciar els 

desplaçaments no motoritzats i a la necessitat d’oferir alternatives competitives al vehicle 

privat.  

 

Article 19 del Decret 344/2006 

Article Descripció Necessitat Proposta 

19.1 
Proposta de finançament 

d’infraestructures de transport 

  

Nou accés per a 

vehicles motoritzats: 

167.948.,62 € 

   

Itinerari pavimentat 

de vianants i 

bicis/VMP = 

18.120,42 € 

(senyalització i 

enllumenat públic) 

  
Difusió de l’oferta de 

TP = 2.000 € 

19.2 
Implantació de l'increment de serveis 

de TP 
      X 

 

19.3 
Perllongament i continuïtat de les 

xarxes de transport 
      X 

 

19.4 Construcció d’una estació nova       X  
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8.1.  NOU ACCÉS PER A VEHICLES MOTORITZATS 

Les despeses d’urbanització previstes al projecte constructiu preveuen destinar una 

partida de 167.948,62 € corresponent al nou accés motoritzat que connectarà la 

benzinera i l’establiment comercial a la amb el Camí de Palol. 

Figura 37. Nou accés per a vehicles motoritzats a l’àmbit d’estudi 

 
 

Descripció PEM estimat (€) 

Pavimentació 167.948,62 € 
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8.2.  NOU VIAL RECONVERTIT PER A VIANANTS / BICI I VMP 

Les despeses d’urbanització previstes al projecte constructiu preveuen la reconversió del 

vial actual per a no motoritzats: desplaçaments a peu i en bicicletes/VMP (vial marcat en 

verd). Al vial li manca incorporar punts d’enllumenat al llarg del recorregut per tal que 

els desplaçaments puguin efectuar-se amb comoditat i seguretat en hores nocturnes.  

Figura 38. Proposta d’itinerari compartit a peu i bicicletes/VMP 

 

  

Vial asfaltat d’accés a l’àmbit d’estudi que passarà a ser d’ús exclusiu per a no motoritzats.  

Descripció PEM estimat (€) 

Enllumenat públic 17.676,24 € 

Senyalització 4.444,18 € 

C
. R

icard
G

iralt

Llegenda

Futur itinerari no motoritzats
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8.3.  INCORPORACIÓ DE LA INFORMACIÓ DE TRANSPORT PÚBLIC 

Es proposa incorporar a la pàgina web de l’establiment comercial la informació 

corresponent a l’oferta de transport públic. 

8.4.  CONTRACTACIÓ DE PROXIMITAT 

Es proposa establir acords entre l’Ajuntament de Figueres i l’establiment comercial per 

tal de contractar personal del mateix municipi. D’aquesta manera s’afavoreixen els 

desplaçaments de proximitat a peu i en autobús urbà. 

8.5.  QUADRE RESUM DE COSTOS 

Les mesures correctores proposades es valoren amb un cost estimat de 192.069,04 €. 

Taula 26. Cost estimat de les mesures correctores proposades 

Descripció Cost estimat (€) 

Pavimentació 167.948,62 € 

Enllumenat públic 17.676,24 € 

Senyalització 4.444,18 € 

Incorporació de la informació de transport públic 2.000 € 

TOTAL 192.069,04 € 
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9.  SÍNTESI DE L’INFORME 

L’objectiu del present estudi d’avaluació de la mobilitat generada és la modificació de la 

ordenació i els usos de l’àmbit situat entre la Ronda est, la línia del ferrocarril i el rec del 

Mal Pas de la Marca de l’Ham de Figueres per tal d’iniciar el procés de transformació 

urbana d’aquesta àrea de manera que es fixin l’ordenació de les zones i sistemes, les 

característiques de l’edificació i el règim d’usos. 

L’àmbit en el que s’actua comprèn una finca municipal destinada a sistema de protecció 

que comprèn el marge del vial de circumval·lació i la finca propietat de la societat Domax, 

S.A.  

A continuació s’exposa un breu resum de cada una de les xarxes de mobilitat: 

 

Mobilitat generada pel nou establiment comercial 

- Al nou sector P.A.U. “Camí de Paliol”, ubicat al nord-est del casc urbà de Figueres, 

s’hi preveu la implantació d’un establiment comercial (6.500 m2 de st.) amb 

servei de benzinera (3.500 m2 de st.). 

o A partir de la ràtio d’hipermercat (dia punta de dissabte) de l’Informe 

d’indicadors de mobilitat als grans equipaments comercials, s’estimaria 

una mobilitat de de 6.348 desplaçaments/dia, equivalent a 3.174 viatges 

d’anada i tornada i a 1.595 clients/dia (atenent a una ocupació de 2,2 

persones per turisme i 1,3 per motos).  

o Respecte a la benzinera: per als càlculs de la capacitat de la benzinera es 

considera en dia punta setmanal (divendres o dissabte) la instal·lació 

proveiria 442 serveis per a turismes. S’estima un total de 491 serveis 

diaris.  

- A partir d’aquestes consideracions, s’estima que la mobilitat futura de de 

l’establiment comercial i de la benzinera de Figueres serà de:  

o 5.215 desplaçaments dia en dia laborable 

o 7.330 desplaçaments/dia dissabte 

 S’estima que el 10% dels desplaçaments s’efectuaran amb mitjans no motoritzats, 

que el transport públic representarà el 2% dels viatges, mentre que els 

desplaçaments en transport motoritzat significaran el 88%.  

 

 

 

 

 



EAMG Modificació del PGOU de la zona de Figueres a l’àmbit situat entre la ronda Est, la 
línia del ferrocarril i el rec del mal pas del barri de la Marca de l’HAM  

 

91 

Xarxa de vianants i bicicletes  

 El nou projecte en estudi preveu un nou accés rodat per a vehicles motoritzats i la 

reconversió del vial actual que connecta el carrer Vilatenim i la parcel·la en estudi 

per a no motoritzats: desplaçaments a peu i en bicicletes/VMP 

 En relació als pendents dels vials d’accés, tal i com s’ha indicat en la diagnosi, aquest 

no supera el 6% previst en l’ordre VIV/561/2010 per als itineraris per a vianants 

adaptats ni el 8% que preveu l’article 6 del Decret 344/2006 per als itineraris de 

bicicletes.  

 Respecte a la il·luminació, tal i com es remarcava en la diagnosi, el vial pavimentat 

que connecta amb l’àmbit i que passarà a ser d’us exclusiu per a vianants i 

ciclistes/VMP disposa de mala visibilitat per l’absència de fanals al llarg del 

recorregut. Així doncs, caldrà la instal·lació de punts de llum d’acord a la normativa 

vigent. Quant a l’enllumenat exterior el sector haurà de complir amb la normativa 

ambiental requerida (Art. 23 Energia. Enllumenat exterior) 

 En l’actualitat, l’àmbit d’estudi no està connectat mitjançant infraestructura ciclista 

específica. El carrer Ricard Giralt disposa d’un itinerari ciclable en el tram entre 

rotondes delimitat per la ctra. de Roses i el carrer de Vilatenim. Tal i com s’assenyala 

a la diagnosi, el carril bici se situa al costat est. No està pavimentat i té una amplada 

aproximada de 1,3 m. d’amplada. A la rotonda on creua el carrer Ricard Giralt amb 

la ctra. de Roses hi ha diverses senyals verticals que especifiquen la prioritat de 

circulació de bicicletes en els punts indicats. 

 El nou projecte en estudi preveu un nou accés rodat per a vehicles motoritzats i la 

reconversió del vial actual que connecta el carrer Vilatenim i la parcel·la en estudi 

per a no motoritzats: desplaçaments a peu i en bicicletes/VMP.   

 D’altra banda, Figueres disposarà en els pròxims anys d’un carril bici que travessarà 

la ciutat i que formarà part de la ruta transfronterera que enllaçarà Catalunya, l’Estat 

francès i Andorra. El carril bici transcorrerà dins la trama urbana de Figueres a l’est 

del Camí Palol.  

 Finalment, el Pla de Mobilitat Urbana de Figueres desplega una xarxa de carrils bici 

en les principals artèries viàries de la ciutat. Prop de l’àmbit contempla carrils bici 

segregats al passeig i al carrer de Vilatenim, en tota la ronda de circumval·lació i a 

l’Av. de Vilallonga (prolongació urbana de la ctra. de Roses). 
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Accessibilitat al transport públic 

 El percentatge de desplaçaments en transport públic relacionats amb 

l’establiment comercial es preveu reduït per part dels clients, donades les 

característiques particulars de l’establiment comercial, entorn d’un 2%. En canvi, 

s’assigna un 10% al personal. 

 La totalitat dels desplaçaments previstos en transport públic (anada i tornada) es 

preveu que es relacionin amb la parada del bus urbà de la L1 “Clos de Fires”. 

 Durant la jornada de treball de camp (10/07/2021) es va analitzar la capacitat de 

les expedicions de la parada “Clos de Fires”: no es comptabilitzen més de 8 

persones dins de les expedicions.  

 La línia L1 Vilatenim – geriàtric disposa de 25 expedicions per sentit que circulen 

de dilluns a dissabte. La freqüència de pas és d’entre 27 i 35 minuts des de les 

7.26h. del matí sentit Figueres/7.42h. sentit Vilatenim i fins les 20.32h. del vespre 

sentit Figueres/8.48h. sentit Vilatenim.  

 Tenint en compte el volum de desplaçaments previst per l’establiment comercial, 

amb hores punta inferiors a 14 desplaçaments associats al bus, és de preveure 

que aquest podrà ser assumit sense dificultats per les expedicions actuals de la 

línia L1 “Clos de Fires” del servei de bus urbà de Figueres. A dia d’avui el nivell 

d’ocupació de la línia L1 “Clos de Fires” al punt d’estudi és reduït. 

 

Xarxa de vehicles motoritzats 

ESTABLIMENT COMERCIAL 

 A partir de les característiques pròpies de l’establiment comercial s'estimen les 

procedències dels desplaçaments en funció de la xarxa viària de connexió. 

 Aquests vehicles es repartiran entre els diferents itineraris d’entrada, a través de 

la travessera de la N-260, el pg. de Vilatenim, el carrer de Vilatenim i el carrer 

Ricard Giralt, sense afectar a la capacitat de les vies atenen al baix nombre de 

vehicles generat en hora punta. 

 Es preveu que el Pg. de Vilatenim canalitzi la major part dels desplaçaments 

d’accés des del centre urbà (30%) i que la travessera de la N-260 aglutini els de 

tornada (30%). 

 S’estima un increment de turismes en hora punta associat a l’ampliació de 

l’establiment: 

o 1.262 cotxes d’entrada i sortida en dia punta. 

o A l’entorn de 133 cotxes d’entrada i sortida en HP. 
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BENZINERA 

 A partir de les dades estadístiques i econòmiques es pot determinar la demanda 

que generarà la nova estació de servei. Com a dada de partida en aquest cas es 

disposa del volum de trànsit existent al carrer Ricard Giralt, de 4.668 vehicles 

diaris sentit nord i 2.824 sentit sud. Es considera la captació del 3,0% d’aquest 

trànsit que suposa 225 vehicles. 

 D’altra banda, el nou establiment Esclat de Figueres tindrà una afluència de 1.587 

vehicles diaris, dels quals s’estima que un 9,0% podrien utilitzar la benzinera 

aprofitant el desplaçament de la compra, un total de 143 vehicles. 

 Així, en total la benzinera es considera que el primer any de funcionament 

captaria 368 cotxes diaris de mitjana. 

 Per als càlculs de la capacitat de la benzinera es considera el dia punta setmanal 

(divendres o dissabte). Així, en un dia punta la instal·lació proveiria 442 serveis 

per a turismes. 

 El 55% del consum de carburant diari es dóna durant les 6 hores punta del dia. 

Per tant, en una hora punta del dia punta hi hauria 34 cotxes a la nova benzinera. 

 En un escenari a 5 anys vista la demanda experimenta un creixement del 55% 

(segons dades estadístiques i econòmiques). Per tant, la demanda en dia i hora 

punta de l’any 5 es situaria en 52 cotxes. 

 

ESTABLIMENT COMERCIAL + BENZINERA 

 Es superposa el trànsit de l’establiment comercial amb el de la benzinera i 

s’analitza el nivell de servei de les dues rotondes del Camí Palol que donen accés 

a l’àmbit d’estudi. 

o 1.704 cotxes d’entrada i sortida en dia punta. 

o A l’entorn de 173 cotxes d’entrada i sortida en HP. 

 Nivell de servei de la rotonda Camí Palol / Travessera N-260 (divendres) 

o Els tres ramals d’entrada a la rotonda mantenen un nivell de servei B, 

equivalent a una circulació del trànsit estable, molt dens. Amb índexs de 

saturació que no superen en cap dels casos el 39,9% de la seva capacitat. 

o Els ramals interiors de la rotonda es mantenen en nivells C, entre el 

56,6% i el 60,5% de la seva capacitat.    

 Nivell de servei de la rotonda Camí Palol / Passeig Vilatenim (divendres) 

o El ramal D (Ricard Giralt) d’entrada a la rotonda incrementa el nivell de 

servei a C, equivalent a una circulació del trànsit estable, entre fluid i 

dens. Amb un índex de saturació equivalent a 51,4% de la seva capacitat, 

respectivament. 
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o Els ramals interiors B i D de la rotonda es mantenen en nivells C, amb un 

61,4% i 66,0%, respectivament.    

 

A 10 ANYS VISTA 

 S’analitza el nivell de servei de les dues rotondes del Camí Palol que donen accés 

a l’àmbit d’estudi a 10 anys vista. 

 Nivell de servei de la rotonda Camí Palol / Travessera N-260 (divendres) 

o Els tres ramals d’entrada a la rotonda mantenen un nivell de servei B, 

equivalent a una circulació del trànsit estable, molt dens. Amb índexs de 

saturació que no superen en cap dels casos el 49,6% de la seva capacitat. 

o Els ramals interiors de la rotonda es mantenen en nivells C, entre el 

64,6% i el 69,1% de la seva capacitat.    

 Nivell de servei de la rotonda Camí Palol / Passeig Vilatenim (divendres) 

o El ramal B (Camí Palol) d’entrada a la rotonda incrementa el nivell de 

servei a C, equivalent a una circulació del trànsit estable, entre fluid i 

dens. Amb un índex de saturació equivalent a 58,8% de la seva capacitat, 

respectivament. 

o Els ramals interiors B i D de la rotonda s’incrementen a nivells D 

equivalents a circulació inestable i molt densa, amb índexs de capacitat 

del 71,2% i 76,6%, respectivament.    

 

Aparcament 

 Correspon als EAMG d’implantacions singulars establir la concreció de places 

d’estacionament del futur establiment comercial. No obstant això, en el present 

EAMG es detalla la necessitat de places en funció del sostre i de la SNV estimada de 

l’establiment comercial, el qual encara no es coneix en detall. 

 En divendres hi haurà una hora punta d’ocupació de l’aparcament, entre les 18 i les 

19 hores, quan es comptabilitza un màxim de 149 cotxes, 7 motos i 7 bicicletes 

estacionades simultàniament. 

 En dissabte hi haurà una hora punta d’ocupació de l’aparcament, entre les 12 i les 

13 hores, quan es comptabilitza un màxim de 184 cotxes, 10 motos i 9 bicicletes 

estacionades simultàniament. 
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Mesures correctores 

Les diferents xarxes de mobilitat estan degudament adaptades per absorbir el nou flux 

de mobilitat que generarà la implantació de la benzinera i de l’establiment comercial. 

No obstant això, es considera necessari introduir mesures per potenciar els 

desplaçaments no motoritzats i a la necessitat d’oferir alternatives competitives al vehicle 

privat.  

 Nou accés per a vehicles motoritzats 

Les despeses d’urbanització preveuen destinar una partida de 167.948,62 € corresponent 

al nou accés motoritzat que connectarà la benzinera i l’establiment comercial a la amb 

el Camí de Palol. 

 Nou vial reconvertit per a vianants / bici i VMP 

El nou projecte en estudi preveu la reconversió del vial actual per a no motoritzats: 

desplaçaments a peu i en bicicletes/VMP (vial marcat en verd). 

Al vial li manca incorporar punts d’enllumenat al llarg del recorregut per tal que els 

desplaçaments puguin efectuar-se amb comoditat i seguretat en hores nocturnes.  

 Incorporació de la informació de transport públic 

Es proposa incorporar a la pàgina web de l’establiment comercial la informació 

corresponent a l’oferta de transport públic. 

 Contractació de proximitat 

Es proposa establir acords entre l’Ajuntament de Figueres i l’establiment comercial per 

tal de contractar personal del mateix municipi. D’aquesta manera s’afavoreixen els 

desplaçaments de proximitat a peu i en autobús urbà. 

 

Les mesures correctores proposades es valoren amb un cost estimat de 

192.069,04 €. 

 


		2021-10-17T19:05:29+0200
	46348671Z DANIEL JORDI (R: B08399925)




