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

2. ANALISIS DE L’ESTAT ACTUAL 
 

2.1 Introducció 
 
Sant Llorenç de la Muga, ubicat a la comarca de l’Alt Empordà té un població de 227 
habitants, segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, a partir d’ara, 
IDESCAT per l’any 2.011. Aquest nombre representa el 0,6 % de la població de la 
comarca.  
 
El municipi ha tingut un creixement de la població degut principalment a la proliferació 
de segones residències, ocupades per gent de fora de la comarca. A l’estiu, la 
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població augmenta, degut a l’arribada de turisme principalment d’origen nacional que 
ocupa tant els diferents establiments hotelers com el càmping. 
  
Al gràfic adjunt, poden observar aquest increment de població, especialment els caps 
de setmana i els períodes estiuencs. El factor d’increment demogràfic estacional és del 
200% al 300 %. 
 

 
Gràfic 1: Factor d’increment demogràfic estacional 

 
El terme té una extensió de 31,8 km2 dividits entre el nucli històric, la zona 
d’equipaments municipals, la urbanització Vall Muga i els nuclis urbans que la envolten 
(Bunker, L’Encontrella, Can Mandra i Can Campins), la Resclosa i diversos masos 
disseminats que se estenen pel terme.  

2.2 Mobilitat 
 
Segons la llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat es defineix mobilitat com el conjunt 
de desplaçaments que les persones i els béns han de fer per motiu laboral, formatiu, 
sanitari, social, cultural o de lleure, o per qualsevol altre. 
 
Es parla de mobilitat obligada per referir-se als desplaçaments necessaris per al 
funcionament de la vida quotidiana, i mobilitat voluntària és la ocasionada pels 
desplaçaments de lliure decisió, lleure, compres, etc.  
 
Els desplaçaments per raons de feina o estudis cap a fora del municipi són superiors 
que els des de fora cap al municipi, exceptuant les arribades al poble per part de 
turistes (caps de setmana) o els propietaris de les segones residències.  

Sant Llorenç de la Muga 
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Segons dades de l’Agenda 21, un 60% dels desplaçaments generats pel municipi per 
motius de treball es realitzen fora del propi municipi i un 100% dels generats per 
motius d’estudis, essent els principals centres d’atracció La Jonquera, Figueres i 
Girona. 
 
L’ús del vehicle privat es l’opció escollida pels desplaçaments fora del municipi. Només 
els desplaçaments per motiu formatiu es realitzen mitjançant transport escolar. 
 
Al municipi de Sant Llorenç de la Muga hi circula una línia d’autobús (Albanyà – 
Figueres) però amb una freqüència de pas reduïda de dos expedicions els dimarts, 
dijous i dissabtes feiners. 
 
Segons dades de l’Agenda 21, en els últims 15 anys, l’índex de motorització de Sant 
Llorenç de la Muga (és a dir, el nombre de vehicles per cada 1.000 habitants) s’ha 
incrementat en un 50%, degut principalment a la poca flexibilitat horària del transport 
col·lectiu existent i a la manca de servei i parades (per exemple a la Jonquera), 
incompatible amb l’horari laboral.  
 
Segons el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines i d’acord amb la diagnosi 
del Pla director de mobilitat, el baix percentatge d’ús de transport públic a les 
Comarques Gironines es justifica pel fet que la xarxa de transport públic, d’autobusos 
urbans i interurbans, de ferrocarrils regionals i de rodalies (que corresponen 
actualment als finals de línia de les de Barcelona) és territorialment desigual i 
difícilment cobreix les necessitats quotidianes de mobilitat interna del territori. També 
hi influeix la creixent dispersió urbana de les comarques gironines 
 
Respecte a la mobilitat interna. Els desplaçaments dins del nucli es realitzen 
principalment a peu o amb bicicleta donat les dimensiones del nucli urbà. Entre 
urbanitzacions i nucli, s’incrementa l`ús del vehicle privat pel que caldrà millorar les 
connexions actualment existent per motivar l’ús de bicicletes. 
 

2.3 Xarxa viaria 
 

2.3.1 Accessos al municipi 
 
Sant Llorenç de la Muga només disposa d’una carretera d’accés (GI-511), en torno a la 
qual s’estructura el municipi, resseguint el curs del riu Muga. Aquesta carretera 
connecta per l’est Sant Llorenç de la Muga amb Figueres a través de les carreteres GI-
510 (Carretera de Terrades a Llers) i GIP-5106 (carretera de Llers a Figueres via Els 
Hostalets) o la carretera GIP-5107 (carretera de Llers a Figueres) i per l’oest amb el 
Municipi d’Albanyà on deixa de tenir continuïtat.  
 
Com a vials destacables, ens trobem dues pistes forestals, a banda i banda del pantà 
de Boadella, que comuniquen Sant Llorenç amb Maçanet de Cabrenys i Boadella 
respectivament. Una tercera pista forestal, s’obre des de la urbanització Vall Muga, pel 
Clot de la Conjunta cap als Calmatges i d’allà cap a la parròquia de Sant Feliu de 
Carbonils, ja en terme d’Albanyà. 
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Gràfic 2: Xarxa de carreteres. (Font: Elaboració pròpia a partir d’ICC) 

 
Segons dades del Pla Territorial de les Comarques Gironines, el IMD anual (Intensitat 
Mitjanes Diàries), índex que serveix per calcular les càrregues sobre la xarxa viaria a 
la carretera GI 511 és inferior a 1.000 vehicules /dia. Veure gràfic 3: intensitats 
mitjanes diàries de la xarxa viaria de les comarques gironines (any 2006). 
 

 
Gràfic 3: Intensitats mitjanes diàries de la xarxa viaria de les comarques 

gironines. (Font: Pla Territorial de les Comarques Gironines) 
 

GI-511 
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El Pla d’Infraestructures de Transports de Catalunya (PITC) no contempla cap actuació 
que afecti al municipi. 
 

2.3.2 Accessos a nuclis de població 
 
Des de l’eix GI-511 es pot accedir als nuclis de població existents al municipi, segons 
es mostra a la fotografia adjunta.  
 
Al nucli històric de Sant Llorenç de la Muga s’accedeix a través d’un circuit de carrers 
que comença en el carrer del Pont, baixa fins a la Plaça de Baix i transcorre pel carrer 
de l’Església, Plaça de Carles Camps, la Rambla Passeig, el carrer de Paula Armet i el 
Carrer del Barri per tornar a sortir a la carretera GI-511.  
 
A la urbanització de Vall Muga i els nuclis que l’envolten ( L’Encontrella, Can Campins, 
Bunker i Can Mandra) s’accedeix pel carrer dels Freixes que connecta amb l’eix GI-
511 a través del carrer dels Roures. 
 
La urbanització La Resclosa queda connectada a través del pont de Sant Antoni. 
 

 
Gràfic 4: Accessos a nuclis de població.  

(Font Elaboració pròpia a partir de cartografia de l´ICC 
 

2.3.3 Connexions entre nuclis 
 
Els tres nuclis de població queden connectats a través de la carretera GI-511 tal com 
es mostra a la fotografia que s’adjunta. 
 
Existeix una altra alternativa de connexió entre el nucli històric i les urbanitzacions de 
Vall Muga i La Resclosa només apte per a vianants i bicicles que discorre paral·lela al 
riu Muga. Al plànol 03a.- Xarxa d’itineraris per a vianants i bicicletes existents i 
previstes es mostra en color vermell el passeig del rec que serveix de connexió. 
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Gràfic 5: Connexions entre nuclis.  

(Font Elaboració pròpia a partir de cartografia de cartografia de l´ICC 
 

2.3.3 Vies principals i secundaries 
 
Seguidament ens mostren als gràfics 6, gràfic 7 i gràfic 8 els vies principals en color 
groc, el vials secundaries en color cian, les travesseres i passatges en color magenta i 
el passeig del rec en color taronja del nuclis històric i zona d’equipaments, urbanització 
Vall Muga i urbanització La Resclosa respectivament. L’eix GI-511 es mostra en color 
groc.  
 

 
Gràfic 6: Vies principals, secundàries, travesseres i passatges i passeig del rec. 

Nucli històric i zona d’equipaments Mas Isaac. 
(Font Elaboració pròpia a partir de cartografia de l´ICC 
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Gràfic 7: Vies principals, secundàries i passeig del rec. Urbanització Vall Muga. 

(Font Elaboració pròpia a partir de cartografia de l´ICC 
 
 

 
Gràfic 8: Vies principals i secundàries. Urbanització La Resclosa.  

(Font Elaboració pròpia a partir de cartografia de l´ICC 

2.4 Transport Públic 
 
El municipi de Sant Llorenç de la Muga no compta amb línia de bus urbà, si bé, donat 
les dimensions del nucli, les necessitats de mobilitat interna poden ser satisfetes 
mitjançant l’ús de la bicicleta o marxa a peu. 
 
A nivell interurbà, existeix una línia de bus que connecta la vila amb Figueres, capital 
de la comarca. El servei només té dues sortides els dimarts, dijous i dissabtes 
laborables. 
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Albanyà > Figueres 
Albanyà St. Llorenç de la Muga Terrades Llers Figueres 

10.00 10.10 10.20 10.30 10.45 
14.15 14.25 14.35 14.45 15.00 

 
Figueres > Albanyà 
Figueres Llers Terrades St. Llorenç d ela Muga Albanyà 

10.00 10.10 10.20 10.30 10.45 
14.15 14.25 14.35 14.45 15.00 

 
Taula 1: Línia d’autobusos interurbà. Font Companyia d’autobusos Sarfa 

 
Sant Llorenç de la Muga disposa de dues parades d’autobús situades en l’eix GI-511 
en ambdós sentits de circulació. Una d’elles a l’alçada de nucli històric i l’altra en la 
zona de la urbanització Vall Muga, segons es mostra al plànol 02.- Xarxa de transport 
col·lectiu. Es compleix que la distància màxima d’accés mesurada sobre la xarxa de 
vianants és inferior a 750 metres, d’acord a l’article 16 del Decret 344/2006, de 19 de 
setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada.  
 
El municipi no té ferrocarril i la estació més propera es troba a Figueres, a 18 km. 
Forma part de la línia ferroviària Barcelona - Portbou amb parades cada hora 
aproximadament en direcció cap a Barcelona i cap a Portbou respectivament. 

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

- Camí de la Torre Guaita 
- Camí de Molí de Cadamont 
- Camí Sant Llorenç de la Muga a la Bora 
- Camí de la Presa o Camí Natural de la Muga 
- Camí de Sant Jordi 
- Camí del Fau. 
- Camí de Maçanet pel Pla d’Amigó 
- Camí de Can Costa 
- Camí del Roc de la Penya 
- Camí de Terrades 

 
Al plànol 03a.- Xarxa d’itineraris per a vianants i bicicletes existents i previstes (camins 
rurals) es mostra traçat d’aquest camins  

 

2.6 Xarxa de carril bici 
 
Les característiques de la xarxa de camins rurals, fan que aquests siguin aptes per 
recorreguts amb bicicleta.  
 
Existeix una ruta BTT, (BTT12) coneguda com a Ruta de l’Aigua. 
 



ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

 11

 
 

Gràfic 9. Perfil i traçat de la Ruta de l’Aigua.  
(Font: Pàg web ajuntament de la Muga) 

 

2.7 Parc de vehicles 
 
A partir de les dades de l’IDESCAT es pot avaluar la composició del parc de vehicles. 
Considerant el període de temps 2000-2008, s’obtenen els següents dades: 
 
Any Turismes Motocicletes Camions i 

furgonetes 
Tractors 

industrials 
Autobusos i 

altres 
Total

2011 126 33 55 0 6 220 
2010 119 32 55 0 6 212 
2009 117 32 54 0 5 208 
2008 115 29 53 0 5 202 
2007 120 26 50 0 5 201 
2006 116 21 49 0 4 190 
2005 112 22 49 0 5 188 
2004 113 20 47 0 5 185 
2003 102 18 45 0 4 169 
2002 95 16 42 0 4 157 

Taula 2: Composició del parc de vehicles. (Font: IDESCAT) 
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S’observa que en general en número de vehicles augmenta, si bé el de turismes i 
motocicletes ho fa en major mesura, degut probablement a l’aparició de segones 
residències.  
 

2.8 Aparcaments 
 
A l’actualitat existeixen 2 zones adaptades com zones d’aparcament als extrems del 
nucli de poble per tal d’afavorir la mobilitat a peu o en bicicleta a l’interior del nucli. 
(aparcaments dissuasoris)  
 
Estan previstes dos zones d’aparcament a l’entrada del poble, en previsió de l’arribada 
de públic no resident al municipi, principalment en període estiuenc o durant la 
celebració d’actes i festes populars.  
 
A la normativa del POUM, per cada habitatge de nova creació serà obligatori preveure 
una plaça de pàrquing privat. 
 
Al gràfic adjunt es mostren zones d’aparcament existent i zones d’aparcament de nova 
creació. 
 

 

 
 

Gràfic 10: Aparcament i reserves d’aparcament 
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3. MOBILITAT GENERADA 
 

3.1 Avaluació de la mobilitat 
 
La finalitat d’aquest apartat  és estimar el nombre de desplaçaments que generen les 
diferents activitats i usos del sòl d’acord amb els següents ràtios mínims de viatges/dia  
que estableix l’annex 1 del decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels 
estudis de mobilitat generada.  
 

Ús d’habitatge El valor més gran dels dos següents: 
7 viatges/habitatge o 3 viatges/persona 

Ús residencial 10 viatges/100 m2 sostre 
Ús comercial 50 viatges/100 m2 sostre 
Ús d’oficines 15 viatges/100 m2 sostre 
Ús industrial 5 viatges/100 m2 sostre 
Equipaments 20 viatges/100 m2 sostre 
Zones verdes 5 viatges/100 m2 sòl 

Franja costanera 5 viatges/ml platja 
 

Taula 3: Viatges generats/dia. (Font: Annex 1 Decret 344/2006) 
 
Per avaluar la mobilitat generada, hem de tenir en compte les zones de creixements 
en el sòl urbanitzable així com les reestructuracions de sòl urbà que afectin al 
increment del nombre de desplaçaments.  
 
A la següent taula es mostra les zones del sòl urbà i les zones de sòl urbanitzable 
considerades i el càlcul de la mobilitat obtinguda amb el ràtios anteriors: 
 

 

Sector Ús Sup. Àmbit (m2) Habitatges Viatges 

PAUt 1 Habitatge 7.544,53 6 42

PAUt 2 Habitatge 4.576,73 3 21

PAUt 3 Habitatge 3.958,92 3 21

PAUu 4 Habitatge 4.701,66 6 42

PAUm 5 Habitatge 3.188,93 5 35

PAUt 6 Habitatge 40.937,65 33 231

PAUu 7 Habitatge 5.270,63 4 28

TOTAL VIATGES ÚS HABITATGE       420
 
S’ha considerat un coeficient de 7 viatges/habitatge 

 
Sector Ús Sostre (m2) Viatges 

PAUt 6 Equipament 2.071,50 415 

TOTAL VIATGES ÚS EQUIPAMENT    415 
 
S’ha considerat un coeficient de 20 viatges/100 m2 sostre 
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3.2 Propostes del POUM 
 
D’acord al plànol nº 1 Fluxos de mobilitat generats pel POUM, es fan las següents 
propostes de nous vials: 
 
Propostes en sòl urbà 
 
PAUt 1. Per minimitzar l’impacte de nous vials en aquesta zona, es proposa la millora 
del vial que delimita el sector per la banda sud i que el connecta amb el C/ dels Roures 
de la urbanització Vall Muga. Més o menys a la meitat d’aquest carrer es construirà un 
giratori de 15 m de diàmetre per garantir la intervenció dels bombers, atès que aquest 
sector només disposa d’una única via d’accés. 
En aquest sector no es proposa vialitat interna, ja que es tracta d’un sector on es 
podran construir 6 habitatges unifamiliars en condomini (5 + 1 de consolidat). 
L’amplada mínima del vial d’accés a aquest sector fins al giratori serà de 8 metres amb 
dos sentits de circulació i sense aparcament, dissenyant-se com a vials de convivència 
amb plataforma única. 
A partir del giratori, i seguint en direcció oest, l’amplada del vial es reduirà fins a 5 
metres. 
 
PAUt 2. Igual que en el cas del PAUt 1, per minimitzar l’impacte de nous vials, es 
proposa la millora del camí privat que actualment connecta aquesta zona amb el C/ 
Roures, finalitzant-lo amb un giratori de 15 m de diàmetre per garantir la intervenció 
dels bombers, atès que aquest sector només disposa d’una única via d’accés. 
En aquest sector tampoc es proposa vialitat interna, ja que es tracta d’un sector on es 
podran construir 3 habitatges unifamiliars en condomini. 
L’amplada mínima del vial d’accés a aquest sector fins al giratori serà de 5 metres amb 
dos sentits de circulació i sense aparcament, dissenyant-se com a vials de convivència 
amb plataforma única. 
 
PAUt 3. La proposta de vialitat d’aquest àmbit és similar a les propostes del PAUt 1 i 
del PAUt 2, proposant la millora del vial que actualment connecta aquesta zona amb el 
C/ Roures, finalitzant-lo amb un giratori de 15 m de diàmetre per garantir la intervenció 
dels bombers, atès que aquest sector només disposa d’una única via d’accés. 
L’amplada mínima del vial d’accés a aquest sector fins al giratori serà de 5 metres amb 
dos sentits de circulació i sense aparcament, dissenyant-se com a vials de convivència 
amb plataforma única. 
 
PAUu 4. En aquest PAU no es proposa nous vials, sinó la consolidació de la vialitat 
existent, ja que es tracta d’un sector de sòl urbà consolidat amb l’únic objectiu de 
finalitzar la urbanització i cedir la vialitat. 
 
 
PAUm 5. Es proposa la creació d’un vial interior que connecti l’eix GI-511 amb el nucli 
històric i que doni accés a les parcel·les existents. La amplada dels vials serà de 6 
metres amb dos sentits de circulació, sense aparcament. Disseny de vial de 
convivència.  
 
PAUt 6 Es proposa la creació de dos vials interiors de pujada des de l’eix GI-511 fins al 
vial també de nova creació que connecta de nou amb la carretera. L’amplada dels vials 
serà de 8 metres amb disseny de vial de convivència, d’un sentit de circulació i amb 
aparcament a una banda.  
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Només hi haurà un vial de sortida que connecti amb la carretera GI-511, i en aquest 
punt de connexió, caldrà tenir especial cura per resoldre la incorporació dels vehicles 
que provenen del PAUt 6 i que es volen incorporar a la GI-511 en direcció a Figueres. 
Val a dir que aquesta intersecció es preveu en el punt quilomètric on hi ha més 
visibilitat. 
Aquest mateix vial de sortida, just en l’altre extrem, connecta amb un camí existent 
mitjançant un espai que admet un giratori de 15 m de diàmetre. 
 
PAUu 7. En aquest PAU no es proposa nous vials, sinó la consolidació de la vialitat 
existent, ja que es tracta d’un sector de sòl urbà consolidat amb l’únic objectiu de 
finalitzar la urbanització i cedir la vialitat. 
 
Zona d’equipaments. Es proposa la creació d’un vial que connecti l’eix GI-511 amb la 
zona d’equipaments esportiva. L´amplada del vial amb disseny de vial de convivència 
serà de 8 metres de dos sentits de circulació i aparcament a una banda. 
 
 
Propostes en sòl no urbanitzable 
 
Amb l’objectiu de connectar les instal·lacions del càmping La Fradera amb el nucli es 
preveu la millora del camí de connexió existent des del el càmping al camí de Molí de 
Cadamont a través del riu Muga. Aquest camí tindrà una amplada aproximada de 3 
metres que permeti la convivència de vianants i bicicletes i que s’adaptarà a la 
topografia del terreny, provocant el menor impacte paisatgístic possible.  
 
Totes aquestes propostes es troben en estudi i tenen caràcter orientatiu. No podran 
ser considerades com definitives fins que es desenvolupin els respectius sectors.  
 
 
Aparcament de bicicletes 
 
Una vegada estiguin definits el tipus d’equipaments a desenvolupar a la zona prevista 
segons las necessitats del poble, caldrà considerar les següents reserves mínimes 
d’aparcament de bicicletes en els nous sectors de planejament derivat que es mostren 
a la taula 6. 
 

Equipaments docents 5 places/100 m2 sostre 
Equipaments esportius, culturals i 

recreatius 
5 places/100 m2 d’aforament de 

l’equipament 
Altres equipaments públics 1 plaça/100 m2 sostre 

Zones verdes 1 plaça/100 m2 sòl 
Taula 6: Places mínimes d’aparcament per a bicicletes.  

(Font: Annex 2 del decret 344/2006) 
 
Aparcament de vehicles 
 
Estan previstes dues zones d’aparcament a l’entrada del poble, en previsió de 
l’arribada de públic no resident al municipi, principalment en període estiuenc o durant 
la celebració d’actes i festes populars.  
 
A la normativa del POUM, per cada habitatge de nova creació serà obligatori preveure 
una plaça de pàrquing privat. 
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4. MOBILITAT, ACCESIBILITAT I GENERE 
 

4.1  Mobilitat obligada residència – treball 
 
Dels dades facilitat per l’IDESCAT observen la mobilitat generada a Sant Llorenç de la 
Muga per motius de feina en funció del gènere. 
 
 

 Homes Dones Total 
Desplaçaments interns 16 17 33 
Desplaçaments a altres municipis 27 31 48 
Desplaçaments des de altres municipis 11 2 13 
Total desplaçaments generats en el municipi1 43 38 81 
Total desplaçaments atrets pel municipi2 27 19 46 
Diferència entrades i sortides3 -16 -19 -35 

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

 
Taula 7: Mobilitat obligada residència – treball. Any 2001. 

(Font: IDESCAT) 
 

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

 Només 
individual 

Només 
col·lectiu 

Només 
altres 

Individual 
i col·lectiu 

Individual 
i altres 

Col·lectiu 
i altres 

No 
aplicable 

Desplaçaments 
interns 

25 0 0 1 0 0 7 

Desplaçaments 
a altres 
municipis 

30 0 0 1 0 0 17 

Desplaçaments 
des de altres 
municipis 

12 1 0 0 0 0 0 

Total 
desplaçaments 
generats en el 
municipi1 

55 0 0 2 0 0 24 

Total 
desplaçaments 
atrets pel 
municipi2 

37 1 0 1 0 0 7 

Diferència 
entrades i 
sortides3 

-18 1 0 -1 0 0 -17 

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

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

Any 2001 (Font: IDESCAT) 
 
En aquest cas, no troben cap informació diferenciada per sexes, si bé s’observa que la 
majoria dels desplaçaments és realitzant fent servir el vehicle privat.  
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4.2 Mobilitat obligada residència – estudis 
 
De les dades facilitat per l’DESCAT observem la mobilitat generada a Sant Llorenç de 
la Muga per motius de estudis en funció del gènere. 

 
 Homes Dones Total 
Desplaçaments interns 1 0 1 
Desplaçaments a altres municipis 2 4 6 
Desplaçaments des de altres municipis 1 1 2 
Total desplaçaments generats en el municipi1 3 4 7 
Total desplaçaments atrets pel municipi2 2 1 3 
Diferència entrades i sortides3 -1 -3 -4 

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

Taula 9: Desplaçaments residència - estudis. Distribució per sexe (*). Any 2001 

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

individual 
Només 
col·lectiu 

Només 
altres 

Individual 
i col·lectiu 

Individual 
i altres 

Col·lectiu 
i altres 

No 
aplicable 

Desplaçaments 
interns 

0 1 0 0 0 0 0 

Desplaçaments 
a altres 
municipis 

0 1 0 0 0 0 5 

Desplaçaments 
des de altres 
municipis 

0 2 0 0 0 0 0 

Total 
desplaçaments 
generats en el 
municipi1 

0 2 0 0 0 0 5 
 

Total 
desplaçaments 
atrets pel 
municipi2 

0 3 0 0 0 0 0 
 

Diferència 
entrades i 
sortides3 

0 1 0 0 0 0 -5 

(*)Estudiants de 16 i més anys que no treballen 
1Suma dels desplaçaments dins del propi municipi, més les sortides cap a altres municipis. 
2Suma dels desplaçaments dins del propi municipi, més les entrades procedents d’altres municipis. 
3Diferència entre els desplaçaments procedents d’altres municipis, menys els desplaçaments del propi municipi cap a altres municipis 
 

Taula 10: Desplaçaments residència – estudis(*). Distribució per mitjans de 
transport. Any 200. (Font: IDESCAT) 

 
 

Pel que fa al tipus de transport utilitzat, la taula anterior no proporciona dades per 
gènere, si bé s’observa que la majoria dels desplaçaments per motius d’estudis es 
realitzen fent servir el transport col·lectiu (transport escolar). 
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5. PLANIFICACIÓ GENERAL 
 
D’acord amb l’article 4 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels 
estudis d’avaluació de la mobilitat generada, en aquest apartat s’incorporen les 
mesures d’aplicació en el planejament derivat pel que fa a amplades i pendents dels 
carrers, tant per a ús rodat com de bicicletes i vianants, i la previsió de places 
d’aparcament de vehicles privats i bicicletes fora de la via pública. 
 
El planejament derivat que executi les directrius d’aquest document haurà de 
contemplar els següents criteris: 
 

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

 
 L’amplada mínima dels carrers planificats com a xarxa bàsica en sòl 

urbanitzable, així com dels trams de carretera definits com a trams urbans, ha 
de ser d’11 metres 

 
 L’amplada mínima dels carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable per on 

discorri un itinerari de la xarxa bàsica de bicicletes han de tenir una amplada 
addicional de 2 metres, sempre i quan coincideixi amb la xarxa bàsica de 
vehicles. En cas contrari, s’atendrà a l’establert als apartats anteriors. 

 
 Els carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable per on discorri un itinerari per 

al transport públic han de tenir una amplada addicional de 5 metres sempre i 
quan coincideixi amb la xarxa bàsica de vehicles. En cas contrari, s’atendrà a 
l’establert als apartats anteriors. 

 
 El pendent màxim dels nous carrers en sòl urbanitzable no ha de superar el 

8%, i només en casos excepcionals, degudament justificats, pot arribar fins al 
12%. En qualsevol cas, el pendent del 8% no serà acceptable per a llargades 
superiors a 300 metres. Cas que se superi aquesta llargada, es construiran 
espais de descans amb pendent màxim del 2% que continguin, com a mínim, 
un cercle d’1,5 metres de radi. La construcció d’escales a la via pública resta 
condicionada a què hi hagi un itinerari alternatiu adaptat a la normativa 
d’accessibilitat. Quan l’itinerari alternatiu sigui desproporcionat en temps i/o 
recorregut, d’acord amb el que estableix la citada normativa, es construiran 
ascensors o elements elevadors segurs i accessibles. 

 
 El pendent màxim dels itineraris per a bicicletes no pot superar, amb caràcter 

general, el 5%. Només en supòsits excepcionals, degudament justificats, 
aquest pendent pot arribar al 8%. 

 
 Caldrà assegurar la connexió amb els itineraris a peu i/o bicicletes existents 

des de cadascun dels nous sectors previstos, a través de voreres amples i 
aptes per a mobilitat reduïda, o carrils separats de la xarxa viària. 
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6. PROPOSTA DE FINANÇAMENT 
 
En compliment amb l’article 19 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, els plans 
parcials i projectes d’urbanització que desenvolupin aquest POUM amb totes les 
determinacions contingudes en aquest document, entre les que cal incloure les 
derivades del present estudi de mobilitat, serà íntegrament costejat i finançat pels 
promotors del desenvolupament urbanístic dels sectors. Els pressupostos dels 
projectes d’urbanització incorporaran totes les despeses necessàries per a l’execució 
de les obres dins de l’àmbit dels sectors, inclòs les connexions externes de les 
infraestructures que calgui portar fora de l’àmbit definit dels sectors. 
 
Els promotors del desenvolupament dels sectors participaran en els costos 
d’implantació de l’increment de serveis de transport públic mitjançant l’actualització a 
10 anys del dèficit d’explotació del servei de transport públic de superfície en proporció 
a l’increment del nombre de línies o perllongament de les existents, amb els 
paràmetres de càlcul indicats a l’Annex 4 del Decret 344/2006. 
 
En el document de l’Estudi Econòmic i Financer del POUM es realitza previsions de 
reserves econòmiques pel desenvolupament del POUM així com les actuacions que es 
deriven per part de l’administració en actuacions de sòl urbà que no puguin ser 
derivades en els diferents sectors del poble. 
 
Els mecanismes mitjançant els quals l’àmbit privat aporta uns recursos per a l’execució 
del POUM provenen d’entre d’altres, pel desenvolupament dels PAU amb les cessions 
de sòl de l’aprofitament urbanístic. 
 

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

- Els desplaçaments per raons de feina o estudis cap a fora del municipi són 
superiors que els des de fora cap al municipi, exceptuant les arribades al poble 
per part de turistes (caps de setmana) o els propietaris de les segones 
residències, essent els principals centres d’atracció La Jonquera, Figueres i 
Girona. 

 
- A la xarxa viària existent, conviuen els vianants, les bicicletes i els vehicles 

privats. Bàsicament l’ús d’aquest últim mitjà de transport es fa servir pels 
desplaçaments cap a fora del municipi, degut a les limitacions d’horaris de la 
xarxa de transport col·lectiu. 

 
- Els vials de nova creació a les noves zones de creixement es faran servir per 

vianants, bicicletes i vehicles, tot i que el parc de vehicles a Sant Llorenç de la 
Muga no és molt elevat. A cadascuna de les fitxes normatives dels polígons 
d’actuació en sòl urbà i dels sectors de sòl urbanitzable, s’inclourà com a 
requeriment d’obligat compliment que els nous vials siguin dissenyats com a 
vials de convivència (8m d’amplada) 

 
- L’ús del transport col·lectiu és molt limitat, si bé només existeix una línia de bus 

amb uns horaris pocs freqüents.  
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- Al municipi, existeix una xarxa de camins rurals extensa i variada, que caldrà 
potenciar mitjançant senyalitzacions adequades. 

 
- La xarxa d’itineraris per a vianants i bicicletes existent i prevista (plànol núm. 3a 

i plànol núm.3b) assegura la connectivitat amb els principals indrets generadors 
de mobilitat (equipaments, zones comercials, espais lliures, zones esportives, 
etc..). Cal mencionar que el model de comerç existent al municipi és el de 
petites botigues i actualment només existeix un establiment comercial. 

 
- La documentació gràfica d’aquest document mostra la connexió amb els nous 

sectors urbanitzables, així com els nous vial projectats.  

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

 
- A fi de reduir el nombre d’operacions de càrrega i descàrrega, els nous locals 

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

 

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