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1.  OBJECTE D’ESTUDI

1.1.  INTRODUCCIÓ

Ingeniería de Tráfico, SL (INTRA) és la redactora de l’Estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada (EAMG) del Pla Especial Devesa.

El 7 de juny de 2012, la Comissió Territorial d’Urbanisme va aprovar la Modificació
puntual del Pla General d’Ordenació Urbana número 44 per a la delimitació del Pla 
Especial Devesa. El Pla Especial, es redacta per a desenvolupar el planejament derivat 
delimitat a l’àmbit del Parc de la Devesa i sistemes contigus.

L’execució del projecte no està previst a curt termini i es podria endarrerir una desena 
d’anys.  

Figura 1. Àmbit de delimitació del Pla Especial Devesa

Font: Pla Especial Devesa

L’objecte del Pla és posar en valor el parc existent, tot partint de la seva estructura 
històrica, i idear les sinèrgies necessàries per reconvertir-lo en un centre neuràlgic del 
lleure dels ciutadans:
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� Establint una connexió més directa amb la ciutat amb actuacions aïllades en els 
punts d’accés, que ajudin al vianant a creuar el sistema viari i a percebre la 
Devesa com a parc urbà integrat a la trama de ciutat consolidada. 

� Recuperant la Devesa com a espai entre dos rius, especialment amb el riu Ter, on 
es diagnostica la necessitat de modificar la configuració i la topografia actual del 
sistema de protecció vers el riu i del vial perimetral per acostar el parc de la 
Devesa a la riba, i recuperar les visuals vers ell.

Per tal de donar compliment a la normativa vigent cal redactar un estudi d’avaluació 
de la mobilitat generada. Segons especifica el Decret 344/2006 d’EAMG, el 
planejament urbanístic derivat i llurs modificacions que tinguin per objectiu la 
implantació de nous usos o activitats han d’incloure, com a document independent, els 
estudis d’avaluació de la mobilitat generada en els instruments d’ordenació territorial i 
urbanística.

1.2.  MARC NORMATIU

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. Tal i com es defineix en l’article 2 del capítol I de disposicions generals, els 
estudis d’avaluació de la mobilitat generada:

1) “AAvaluen l’increment potencial de desplaçaments provocat per una nova 
planificació o una nova implantació d’activitats i la capacitat d’absorció dels serveis 
viaris i dels sistemes de transport, incloent-hi els sistemes de transport de baix o nul 
impacte, com els desplaçaments amb bicicleta o a peu” .

2) “VValoren la viabilitat de les mesures proposades per a gestionar de manera 
sostenible i eficient la nova mobilitat i, especialment, les fórmules de participació del 
promotor per a col·laborar en la satisfacció d’aquesta nova mobilitat generada”.

3) “L’oobjectiu 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 2/2003, de 13 de juny, de la 
mobilitat.”

L’estudi permetrà incorporar mesures per adaptar els nous espais a les necessitats de 
mobilitat futures. Els criteris que guiaran les propostes han de conjugar conceptes de 
capacitat i suficiència de les infraestructures, dins d’un marc de mobilitat sostenible.
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1.3.  OBJECTIUS DEL DECRET 344/2006 DE REGULACIÓ DELS ESTUDIS 
D’AVALUACIÓ DE MOBILITAT GENERADA

Atenent al que determina el Decret 344/2006 de cara a les figures de planejament 
urbanístic derivat, el present informe ha de donar resposta a les següents 
necessitats: 

a) Determinació, d'acord amb el que estableix l'article 7, de la mobilitat que generen
els diferents usos previstos en el planejament, representada en un plànol a l'escala 
1:5.000.

b) Proposta de la xarxa d'itineraris principals per a vianants, en els termes establerts 
a l'article 15 representada en el plànol de xarxa viària del document urbanístic objecte 
d'avaluació.

c) Previsió de la xarxa d'itineraris per a transport col lectiu de superfície en els 
termes establerts a l'article 16, i proposta d'implantació de les noves línies o 
perllongament de les existents, representada en el plànol de xarxa viària del document 
urbanístic objecte d'avaluació.

d) Proposta de xarxa d'itineraris per a bicicletes, en els termes establerts a l'article 
17, representada en el plànol de xarxa viària del document urbanístic objecte 
d'avaluació i determinació de les reserves per aparcaments de bicicletes.

e) Proposta de xarxa bàsica d'itineraris principals de vehicles en els termes 
establerts a l'article 18, representada en el plànol de la xarxa viària del document 
urbanístic objecte d'avaluació i determinació de les reserves per aparcaments de 
vehicles. En el seu cas, anàlisi de l'impacte en la capacitat i en la seguretat viària de les 
carreteres, amb atenció especial als accessos i, si s'escau, propostes d'actuació per 
garantir-les i propostes de modificacions del Pla local de seguretat viària a l'efecte 
d'ajustar-ho a la nova situació generada.

f) Representació en el plànol de xarxa viària, del document urbanístic objecte 
d'avaluació, de les estacions de ferrocarril i d'autobusos interurbans existents i 
d'aquelles previstes en un pla o projecte aprovat definitivament per l'administració 
competent.

g) Representació en el plànol de xarxa viària, del document urbanístic objecte 
d'avaluació, de les propostes de reserves d'espai per càrrega i descàrrega de 
mercaderies d'acord amb l'article 6.

h) Representació en el plànol de xarxa viària, del document urbanístic objecte 
d'avaluació, de les propostes de reserves per als vehicles destinats al transport 
col lectiu i al taxi.

i) Encaix i definició dels nodes d'unió amb la xarxa general del municipi (viària, de 
vianants, de bicicletes i de transport públic).

j) Proposta de finançament dels diferents costos generats per l'increment de 
mobilitat degut a la nova actuació, que incorpori l'establert a l'article 19.
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En la fase de diagnosi, es farà una valoració de la mobilitat actual i s’analitzarà la 
incidència de la proposta del Pla Especial Devesa en la mobilitat. Cal valorar les 
interaccions en l’entorn urbà immediat. La diagnosi estudiarà els següents àmbits de la 
mobilitat: a peu, en bicicleta, en transport públic, en vehicle privat i aparcament. 

En aquest darrer apartat, vehicle privat i aparcament, s’incidirà en:

� L’impacte de la reducció d’estacionament proposat i la restricció d’accés a la zona 
de la Devesa en relació amb els usos d’activitats internes (permanents i temporals) 
i  externs, la mobilitat quotidiana i les previsions del Pla de Mobilitat Urbana.

� Estudi de detall de la proposta de reducció de calçada del carrer Güell entre les 
rotondes del Rellotge i de la Devesa.

� Accés al carrer passeig de la Devesa.

El present informe es planteja des d’una òptica en clau sostenible del creixement urbà i 
l’ordenació del territori. Així doncs, es proposen mesures que conjuguen les necessitats 
i les demandes de mobilitat futures procurant la satisfacció de les mateixes però amb 
especial atenció als criteris de sostenibilitat. En aquest sentit, es definiran les mesures i 
actuacions necessàries per tal d'assegurar que la nova mobilitat generada, 
modificacions de la xarxa viària, d’aparcaments i accessos a la Devesa previstos pel Pla 
Especial Devesa, siguin compatibles amb els objectius i previsions del Pla de Mobilitat 
Urbana i les necessitats de la ciutat.
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1.4.  ESTUDIS DE REFERÈNCIA – PLA DE MOBILITAT URBANA DE GIRONA

Els Plans de Mobilitat Urbana són el document bàsic per configurar les 
estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya. D’acord amb 
el que preveu la llei 9/2003 de la Mobilitat, els seus continguts s’han d’adequar als 
criteris i orientacions establerts en el Pla Director de Mobilitat del seu àmbit.

L’elaboració i l’aprovació dels PMU són obligatòries per als municipis que: 

� d’acord amb la llei de mobilitat 9/2003, siguin capital de comarca o tinguin més de 
50.000 habitants. 

� d’acord amb el decret 152/2007 que defineix el pla d'actuació per a la millora de la 
qualitat de l’aire, es troben inclosos dins la zona de protecció especial de l'ambient 
atmosfèric (ZPEAA). 

� d’acord amb el PDM de les CCGG, els municipis de més de 20.000 habitants, i els 
que tinguin una població estacional superior a les 20.000 persones. 

El 15 de desembre de 2014 el Ple de l’Ajuntament de Girona aprova definitivament 
el Pla de Mobilitat Urbana de Girona.

La redacció del Pla es va iniciar l’1 d’octubre de 2012. Al llarg de més de dos anys la 
Taula de Mobilitat participa en totes les fases de la redacció del document. El PMU 
disposa de 52 grups d’actuacions, que en total fan 256 accions concretes.

Els Pla de Mobilitat Urbana, segons la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
hauran de ser revisat cada sis anys. 

S’estableix com a any horitzó pel al PMU l’any 2018. 

Els objectius que persegueix el Pla de Mobilitat Urbana són els següents: 

� Realitzar una diagnosi actualitzada de les disfuncions del sistema de mobilitat del 
municipi de Girona, incorporant específicament les percepcions dels problemes per 
part de la ciutadania. 

� Proposar els objectius i estratègies que han de guiar la planificació de la mobilitat 
al municipi, d’acord amb els principis directors de la mobilitat establerts per la Llei 
9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, i buscant el major consens possible entre la 
ciutadania, les entitats i representants sectorials, les forces polítiques i els tècnics 
municipals de Girona. 

� Proposar actuacions concretes que desenvolupin els objectius i estratègies del pla, 
i formular un programa d’actuació a 6 anys. 

� Establir els indicadors i mecanismes de seguiment i avaluació del pla, així com 
realitzar l’avaluació ambiental estratègica del pla d’acord amb el Departament de 
Territori i Sostenibilitat ( DTES) i el que estableix la legislació comunitària.
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2.  PARC DE LA DEVESA

La Devesa és el parc urbà més gran de la ciutat de Girona. Forma part del sistema 
d'espais lliures urbans i alhora de l'espai fluvial del riu Ter. Amb una superfície de 
295.496 m², hauria de jugar un paper fonamental en la relació ciutat-riu. Conserva
l’estructura que va dissenyar Martí Sureda i Deulovol fa 150 anys. Des d’aquesta 
perspectiva, caldrà que la proposta sigui coherent amb la situació de bé patrimonial de 
la Devesa i, per tant, adopti l’objectiu de protegir i recuperar els valors que la fan 
objecte de catalogació.

Figura 2. Ubicació del parc de la Devesa en el context municipal

Font: Pla Especial Devesa
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2.1.  USOS EXISTENTS

L'ús principal de la Devesa és el de parc urbà de la ciutat de Girona i, com a tal, té una 
funció d'esplai, lleure, descans i relació social entre la ciutadania. En l’actualitat però 
aquestes vivències del parc són escasses i, fora dels grans esdeveniments, els 
ciutadans utilitzen els espais de límit, entre l’arbrat i els pocs espais buits: el Camp de 
Mart i els àmbits perimetrals de contacte amb la ciutat.

També fa una funció cultural com a bé patrimonial de valor paisatgístic i pedagògic 
respecte a la intervenció humana en la transformació i la utilització dels recursos 
naturals per a la determinació de la imatge final de la ciutat i l'entorn natural.

La Devesa és un parc urbà equipat, on es realitzen, a més de les activitats pròpies d’un 
espai d’aquestes característiques, altres activitats temporals lligades a certs 
esdeveniments (com les Fires de Sant Narcís) o per a dur-hi a terme activitats
setmanals (com és el mercat de marxants de la Devesa, que marquen els períodes de 
màxima afluència a la Devesa.

2.1.1. Usos permanents

Donada la seva magnitud (més de 30 hectàrees), al llarg dels anys, sobre una 
estructura de parc urbà de gran escala i, amb una matriu forestal particularitzada en 
una devesa, s’han anat superposant diferents usos amb caràcter permanent, com són:

� A la zona esportiva al Camp de Mart hi trobem les piscines a l'aire lliure i les pistes 
de tenis i pàdel (anteriorment, hi havia hagut un club d'hípica, pistes d'atletisme, 
etc). Contigu a aquest ús hi ha les instal·lacions d’ensinistrament de gossos Agility, 
el qual es preveu reubicar pròximament.

� Al nord del Camp de Mart hi ha la zona de pícnic, d’ús més intens durant els caps 
de setmana.

� Al nord-est del passeig de la Sardana, fent cantonada amb el vial perimetral, en 
una illa no arbrada, hi ha el camp de futbol Fèlix Farró, utilitzat també més 
intensament els caps de setmana per a la realització d’esport.

� L'aparcament que serveix tan a l'Auditori i Palau de Congressos com a la Fira de 
Girona, però també a la ciutadania en general, ocupa l'espai entre els rius Ter i 
Güell.

� A tocar l’espai de la Copa se situa una zona de jocs infantils i unes pistes de 
botxes. A l’interior dels Jardins Francesos s’hi ubica una altra zona de jocs infantils.

� Altres espais són utilitzats per a usos diversos, sobretot de tipus espontani 
(passeig de vianants, circuit de fúting, passeig de gossos, etc.).

� Construccions diverses de major o menor entitat, amb usos i estils també diversos, 
entre els que s’inclouen totes les caixes d’instal·lacions que donen ús a Fires i 
mercats.
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Figura 3. Usos permanents del Parc de la Devesa

Font: Pla Especial Devesa

Estadi municipal Fèlix Farrò i aparcament banda Ter Aparcament mercat setmanal (300 places)
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Circuit de córrer Piscines municipals i pistes de tennis

2.1.2. Usos temporals

Donada la seva important magnitud, la Devesa és emprada temporalment per a la 
realització de diferents activitats amb demandes importants de superfícies lliures, 
algunes convenientment ubicades i, d’altres es troben en el punt de reconsiderar la 
idoneïtat de la seva localització. Les de més rellevància per la seva periodicitat, 
ocupació i afluència d'usuaris són les que s’anomenen a continuació:

� La fira d’atraccions de les Fires de 
Sant Narcís és l'activitat lúdica més 
important que es realitza a la ciutat i té 
una gran afluència de públic. La realitat 
fa que aquest sigui el moment de l’any 
amb més freqüentació d’usuaris al parc
de la Devesa. Aquest fet presenta, entre 
d’altres inconvenients, la necessitat de 
protegir els arbres mentre duren les
Fires i, un cop finalitzades aquestes, la 
necessitat de netejar i restaurar aquest espai. Durant la setmana de Fires, la
Devesa també és la seu dels concerts i les “barraques” (stands/bars temporals), 
activitats que es desenvolupen a l’esplanada situada a l'est de la Devesa, 
coneguda com “La Copa”. Amb els anys ha crescut exponencialment el nombre 
d’atraccions de fires donada la possibilitat d’expansió que ofereix la Devesa i la 
manca de limitació i criteri espacial en el moment d’adjudicar el nombre de 
parades. Aquest fet té una afectació molt important en l’arbrat: poda prèvia a 
aquests usos – compactació del sòl – afectació per desperfectes en els troncs, i 
possibles caigudes de branques amb els conseqüents efectes sobre la seguretat. 
Durant les Fires s’instal·len a la Devesa una gran quantitat de caravanes i 
autocaravanes dels firaires que històricament s’han situat dins de les illes 
arbrades, amb els conseqüents problemes d’higiene i evacuació, brutícia i mala 
imatge que comporta, a part de la pròpia afectació al parc. Per donar servei a 
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totes aquestes instal·lacions temporals existeixen una gran quantitat de caixes de 
connexió elèctrica, a més de 6 estacions transformadores instal·lades de forma 
desordenada i que causen un gran impacte paisatgístic. Qualsevol variació 
d’aquestes instal·lacions que tingui com a objectiu una millora d’aquest impacte,
comportarà una inversió molt important per tal de seguir abastint d’electricitat tots 
aquests esdeveniments i serveis. D’altra banda, la disposició actual de les caixes 
correspon a una distribució de les atraccions tal i com estaven previstes fa 20 anys 
i no és tampoc la òptima per a la distribució actual d’atraccions.

Esplanada de “La Copa” La noria de la Devesa durant les Fires de Sant Narcís

� El mercat de marxants de la Devesa de fruites, verdures, roba i complements 
dels dimarts i els dissabtes ocupa el Passeig de la Sardana, i la part occidental del 
vial perimetral i del Passeig del Ter. Les parades i vehicles afecten de manera 
directa al tronc dels arbres degut a la seva proximitat, i a les arrels per culpa la 
compactació del sòl i a la malmesa del sistema de reg. Possibles caigudes de 
branques amb els conseqüents efectes sobre la seguretat. Destrossa dos cops a la 
setmana tota la urbanització. Ha crescut exponencialment des de que s’ha 
traslladat a la posició actual. Es dedueix que aquest creixement és degut a la 
possibilitat d’expansió que ofereix la Devesa i a la manca de limitació (espacial i en 
nombre de parades).

Mercat de marxants. Passeig de la Sardana Aparcament limítrofa amb el Ter
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� La Fira de Girona necessita ocupar 
espai fora del recinte construït per les 
activitats que ofereix. Depenent de la
mostra, ocupa més o menys espai, 
sempre en l’àmbit del Camp de Mart i els 
voltants del sector més occidental del
parc: s’estructura a la zona oest del 
Passeig de la Devesa fins al Passeig de la 
Sardana, al Passeig del Güell i ocupació 
parcial del camp de Mart (part de sauló). 
Té una afectació molt important en
l’arbrat i la compactació del sòl a causa de la seva dimensió, la quantitat 
d’elements d’exposició i la seva durada.

Taula 1. Calendari d’activitats de la Fira de Girona 2012-2015

2012 2013
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2014 2015
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� L’Auditori i Palau de Congressos 
de Girona va obrir les portes el 8 de 
maig de 2006. Al costat de la 
programació estable, que consta de 
dues temporades estables de concerts 
- de gener a juny i de setembre a 
desembre - i un cicle de concerts al 
mes de juliol, el Nits de Clàssica. 
L’Auditori i Palau de Congressos vol 
esdevenir un centre dinamitzador i impulsor de projectes, capaç d'aglutinar els 
diferents agents musicals de la ciutat i de donar resposta a les necessitats que 
plantegen. 

El Palau de Congressos de Girona alberga anualment, com a activitat més 
rellevant, el Fòrum IMPULSA, organitzat per la fundació Princesa de Girona. 
Aquest esdeveniment, és un procés que la Fundació Princesa de Girona va 
endegar el 2010 per descobrir quines condicions educatives, tecnològiques, 
econòmiques, polítiques i socials s'han de donar per convertir milers de joves 
inquiets en creadors de progrés a través d'iniciatives en tots els camps: 
cientificotecnològic, empresarial i social, esportiu i artisticocultural.

Taula 2. Aforament màxim de les sales de l’Auditori i Palau de Congressos de Girona

Sales Aforament màxim

� Sala Xavier Montsalvatge (simfònica) 1.236 localitats

� Sala de Cambra 402 localitats

� Sala petita 178 localitats

� Sala assaigs 148 localitats

� Sala premsa 38 persones

� Sala 1 88 persones

� Sala 2 i 3 42 persones

� Sala 4 i 5 42 persones

� Sala exposicions 420 persones

� Mòduls sala exposicions (núm. 4, 5, 6 i 7) 42 persones

� Mòduls sala exposicions (núm. 8) 42 persones

� Mòduls sala exposicions (núm. 8) 210 persones

Font: Auditori i Palau de Congressos de Girona



Estudi d’avaluació de la mobilitat generada
Pla Especial Devesa

14

Taula 3. Calendari d’activitats de l’Auditori de Girona (2014)

Espectacles realitzats recentment Data Aforament 
sala

� El llac dels Cignes. Ballet Jacobson de Sant 
Petersburg

Dijous 2 de gener de 2014, 20 h 1.236

� Kepa Junkera + Josep Maria Ribelles Divendres 10 de gener de 2014, 21 h 402

� Ballet de l'Exèrcit de Kiev Diumenge 12 de gener de 2014, 20 h 1.236

� Miguel Poveda Dissabte 18 de gener de 2014, 21 h 1.236

� Miquel Gil i Pep Gimeno *Botifarra* Dissabte 25 de gener de 2014, 21 h 402

� Orquestra Simfònica Nacional de Dinamarca Diumenge 26 de gener de 2014, 19 h 1.236

� Mísia Divendres 7 de febrer de 2014, 21 h 402

� GIOrquestra Diumenge 9 de febrer de 2014, 19 h 1.236

� Orquestra Filharmònica Nacional d'Hongria Diumenge 16 de febrer de 2014, 19 h 1.236

� Mazoni Diumenge 23 de febrer de 2014, 19 h 402

� Julia Lezhneva Divendres 28 de febrer de 2014, 21 h 402

� Sr. Mit Dissabte 1 de març de 2014, 21 h 402

� Pau Codina i Marc Heredia Diumenge 2 de març de 2014, 19 h 402

� John Mayall Divendres 7 de març de 2014, 21 h 1.236

� Cobla Ciutat de Girona Dissabte 8 de març de 2014, 19 h 402

� Forma Antiqva – Aaron Zapico Diumenge 9 de març de 2014, 19 h 1.236

� Chamorro Quartet & Motis, Fernandez, Datzira Divendres 21 de març de 2014, 21 h 1.236

� Gospel Viu Choir Dissabte 22 de març de 2014, 21 h 1.236

� Trio Kandinsky Diumenge 23 de març de 2014, 19 h 402

� Cançons de revolta Dijous 27 de març de 2014, 21 h 1.236

� Gerard Quintana Divendres 28 de març de 2014, 21 h 1.236

� Macedònia amb Cobla Diumenge 30 de març de 2014, 18 h 1.236 reduït

� Miquel del Roig + Convidats Dijous 3 d'abril de 2014, 21 h 1.236 reduït

� Sisa – Portet - Oliver Dissabte 5 d'abril de 2014, 21 h 1.236 reduït

� Musiquetes de paper Diumenge 6 d'abril de 2014, 12 h 1.236 reduït

� Ignasi Cambra, piano Diumenge 6 d'abril de 2014, 19 h 402

� Orquestra Di-Versiones Dijous 10 d'abril de 2014, 21 h 1.236 reduït

� Mishima Dissabte 12 d'abril de 2014, 21 h 1.236

� Orquestra de Girona Diumenge 13 d'abril de 2014, 19 h 402

� Rèquiem Alemany de Brahms Dilluns 14 d'abril de 2014, 21 h 1.236

� Yundi Diumenge 27 d'abril de 2014, 19 h 1.236

� Oh Happy Geriona Dimecres 30 d'abril de 2014, 21 h 1.236

� Cobla del Futur & Cobla La Principal de la Bisbal Divendres 2 de maig de 2014, 21 h 1.236

� Pitx Potx Divendres 9 de maig de 2014, 18 h 1.236

� Berto Romero Divendres 9 de maig de 2014, 22 h 1.236
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Espectacles realitzats recentment Data Aforament 
sala

� Swingle Singers Dissabte 10 de maig de 2014, 21 h 1.236 reduït

� El petit Mozart - Michael Andreas & GIOrquestra Diumenge 11 de maig de 2014, 19 h 1.236

� Estopa Divendres 16 de maig de 2014, 21 h 1.236

� Orquestra Simfònica Txaikovski Diumenge 18 de maig de 2014, 20 h 1.236

� The Blackiss Divendres 23 de maig de 2014, 21 h 402

� Geriona & Gospelians-Gràcia Divendres 23 de maig de 2014, 21.30 h 1.236

� Tubs i tubes Dissabte 24 de maig de 2014, 12 h 402

� Campionat Coreogràfic Girona Diumenge 25 de maig de 2014, 10 h 1.236

� Campionat de Hip Hop Girona Diumenge 25 de maig de 2014, 13 h 1.236

� Albert Guinovart Diumenge 25 de maig de 2014, 20 h 402

� Els Amics de les Arts Divendres 30 de maig de 2014, 21 h 1.236

� Koula o Hamou Diumenge 8 de juny de 2014, 19 h 1.236

� Cantem en Llibertat Diumenge 22 de juny de 2014, 18 h 1.236

� Carlos Nuñez Dijous 3 de juliol de 2014, 21 h 1.236 reduït

� The Gospel Viu Choir Dissabte 5 de juliol de 2014, 21.30 h 1.236

� Les Arts Florissants & William Christie Diumenge 6 de juliol de 2014, 20 h 1.236 reduït

� JONC & Manel Valdivieso Divendres 11 de juliol de 2014, 21 h 1.236

� El Llac dels cignes Dissabte 2 d'agost de 2014, 21 h 21 h 1.236

� Victus 1714 – Orquestra Simfònica del Vallès Divendres 12 de setembre de 2014, 21 h 1.236

� Álex Campos Dissabte 13 de setembre de 2014, 19.30 h 1.236

� JOAG i el Segon concert de Rachmaninov Diumenge 14 de setembre de 2014, 19 h 1.236

� Girona Jazz Project fa Puntí Diumenge 14 de setembre de 2014, 21 h 402

� Håkan Broström Quartet Diumenge 21 de setembre de 2014, 21 h 402

� Montreal 76 Divendres 26 de setembre de 2014, 21 h 402

� Orquestra Nacional Juvenil d'Uruguai Dimecres 1 d'octubre de 2014, 20 h 1.236

� Bombino Divendres 3 d'octubre de 2014, 21 h 402

� Música Antiga de Girona Diumenge 5 d'octubre de2014, 19 h 402

� Dulce Pontes Dijous 9 d'octubre de 2014, 21 h 1.236

� Els Amics de les Arts Divendres 10 d'octubre de 2014, 21 h 1.236

� Yan Tiersenn Divendres 17 d'octubre de 2014, 21 h 1.236

� Tricicle: Bits

Dijous 23 d'octubre de 2014, 21.00
Divendres 24 d'octubre de 2014, 21.00
Dissabte 25 d'octubre de 2014, 18.00
Dissabte 25 d'octubre de 2014, 20.30
Diumenge 26 d'octubre de 2014, 18 h

1.236

� El Intérprete - Asier Etxeandia i Tao Gutiérrez Dimarts 28 d'octubre de 2014, 21 h 1.236

� Cobla La Principal de la Bisbal Dimecres 29 d'octubre de 2014, 12 h 1.236

� Niña Pastori Dimecres 29 d'octubre de 2014, 19 h 1.236

� Patricia Petibon Dijous 30 d'octubre de 2014, 21 h 402
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Espectacles realitzats recentment Data Aforament 
sala

� Sílvia Pérez Cruz i Raül Fernandez Miró Divendres 31 d'octubre de 2014, 21 h 1.236

� Cor Maragall Dissabte 1 de novembre de 2014, 12 h 1.236

� Cor de la Diputació de Girona – Ensemble 
Méridien

Diumenge 2 de novembre de 2014, 12 h 402

� Arnau Tomàs, violoncel Dijous 6 de novembre de 2014, 21 h 402

� Coral Preludi Diumenge 9 de novembre de 2014, 12 h 402

� Orfeó Català: Xarxa Coral Dissabte 15 de novembre de 2014, 21 h 1.236 reduït

� Cor de la Universitat de Girona Diumenge 16 de novembre de 2014, 12 h 402

� Morgat Morgat Divendres 21 de novembre de 2014, 21 h 402

� Coral Xàntica Diumenge 23 de novembre de 2014, 12 h 402

� PaGAGnini – Yllana i Ara Malikian Diumenge 23 de novembre de 2014, 18 h 1.236

� Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya - Manu 
Guix i Beth

Divendres 28 de novembre de 2014, 21.00
Dissabte 29 de novembre de 2014, 19 h 1.236

� Cobla 2.0 Diumenge 30 de novembre de 2014, 12 h 1.236 reduït

� The Hilliard Ensemble Diumenge 30 de novembre de2014, 19 h 402

� Christian Zacharias Dijous 4 de desembre de 2014, 21 h 402

� Adrià Puntí & Band Bang Bang Divendres 5 de desembre de 2014, 21 h 1.236

� Girona balla per la Marató Dissabte 6 de desembre de 2014, 18 h 1.236

� El Trencanous Divendres 12 de desembre de 2014, 21 h 1.236

� The  Snowman Diumenge 14 de desembre de 2014, 12 h 1.236 reduït

� Nadal barroc amb l’Orquestra de Girona Diumenge 14 de desembre de 2014, 19 h 1.236 reduït

� Una mirada enrere Divendres 19 de desembre de 2014, 21 h 1.236

� Soweto Gospel Choir Dissabte 20 de desembre de 2014, 21 h 1.236

� Sergio Dalma Dissabte 27 de desembre de 2014, 21 h 1.236

Font: Auditori de Girona
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Taula 4. Calendari d’activitats del Palau de Congressos de Girona (2014-2015)

Congressos realitzats recentment Data Nombre 
participants

� CONGRÉS TESTIMONIS DE JEHOVÀ 3 d'abril de 2015 300

� 9ª JORNADES SIG LLIURE Del 25 al 26 de març de 2015 200

� IX CONGRÉS DE LA SOCIETAT CATALANOBALEAR DE 
CURES PAL·LIATIVES Del 13 al 14 de març de 2015 300

� CONGRÉS GIROCÀMPING 6 de març de 2015 150

� X CONFERENCIES DE PATROCINI INFINITC Del 24 al 26 de febrer de 2015 350

� XVIII REUNIÓN DE INVIERNO CONJUNTA ÁREAS SEPAR Del 6 al 7 de febrer de 2015 280

� XXIV CONGRÉS DE LA SOCIETAT CATALANA DE 
DIGESTOLOGIA Del 29 al 31 de gener de 2015 350

� XXV REUNIÓ DE GTEIS DE SEMICYUC Del 13 al 15 de novembre de 2014 350

� CONGRÉS DELS TESTIMONIS DE JEHOVÀ Del 8 al 9 de novembre de 2014 1.000

� CONGRÉS CAMFIC Del 4 al 5 de novembre de 2014 200

� 2A CONFERÈNCIA ANUAL D'ARXIUS / 9A CONFERÈNCIA 
EUROPEA D'ARXIUS Del 13 al 15 d'octubre de 2014 500

� COURSE ON PROSTATE MRI Del 6 al 7 de juny de 2014 200

� III CONGRÉS CATALÀ D'INFERMERIA DE SALUT MENTAL Del 15 al 16 de maig de 2014 300

� XIII REUNIÓ ANUAL DE LA SECCIÓ
D'ELECTROFISIOLOGIA I ARRITMIES Del 23 al 25 d'abril de 2014 -

� ICCA IBERIAN CHAPTER ASSEMBLY Del 2 al 4 d'abril de 2014 100

Propers congressos Data Nombre 
participants

� GIRONA BIKE WORLD 1 de maig de 2015 200

� CONGRÉS BIENNAL SOBRE SEGURETAT JURÍDICA I 
LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ Del 1 al 3 de juny de 2015 600

� FÒRUM IMPULSA Del 25 al 26 de juny de 2015 1.200

Font: Palau de Congressos de Girona

Totes aquestes activitats temporals generen necessitats d'accés de vehicles i la 
instal·lació d'elements per donar serveis urbans com electricitat, aigua, sanejament, 
etc. Necessiten una gran coordinació i provoquen problemes als arbres més propers, 
que pateixen cops, ferides i altres agressions involuntàries però sovintejades. A més, hi 
ha instal·lades caixes de connexions i altres elements que requereixen endreça i 
uniformitat en el disseny.
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Figura 4. Usos temporals del Parc de la Devesa

Font: Pla Especial Devesa
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Figura 5. Implantació actual de la fira de Sant Narcís (2010) 1

Font: Pla Especial Devesa

                                          
1

Ubicació atraccions i caravanes: 170 atraccions i 350 elements auxiliars (caravanes, camions i remolcs).
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2.2.  PROPOSTA

Actualment La Devesa presenta una estructura poc clara i jerarquitzada. Es planteja un 
projecte global que resolgui les problemàtiques específiques per tal d’obtenir una 
imatge unitària del parc urbà, amb criteris adequats per a la protecció de l’arbrat i 
millora del reg, ordenant les instal·lacions dels diferents serveis i reglamentant la 
implantació dels usos compatibles amb la preservació de l’espai i el seu ús.

Figura 6. Zonificació Parc de la Devesa

Font: Pla Especial Devesa

Per tot això la proposta de renovació i revalorització del parc de la Devesa un cop 
estudiades la complexitat i els condicionants de tot tipus que l’afecten i la conformen, 
el projecte es presenta com un pla d’actuacions que es desenvoluparà a través de 
projectes d’urbanització delimitats en diferents sectors, amb els criteris comuns que 
marcarà el pla especial per tal d’obtenir resultats unitaris tant en la forma com en el 
concepte i usos del parc.
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Figura 7. Àmbits d’intervenció Pla Especial Devesa

Font: Pla Especial Devesa

2.2.1. Sectors delimitats

Els següents sectors delimiten els límits dels diversos projectes d’urbanització del Parc. 
El Pla especial marcarà uns criteris d’actuació comuns a cada un dels sectors per tal 
que els projectes tinguin un resultat unitari malgrat es puguin realitzar en fases 
temporalment diferenciades. La proposta del Pla Especial preveu una implementació 
dilatada al llarg dels propers 10 anys.
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SECTOR 1:

Integració de les Ribes del Ter: integració del riu i creació del parc fluvial Inclou 
tota la zona de la llera del riu , el mur de protecció envers inundacions, el vial 
perimetral i les illes arbrades que no formen part del parc històric.

La proposta té com a objectiu la millora de la connectivitat del riu, ampliant els 
marges, i alhora generant espais de transició que han de permetre espais lliures que 
potenciaran tan la diversitat d’usos com la millora dels valors naturals.

Aquests objectius es formalitzen amb un canvi substancial de la secció existent, 
ampliant el parc fluvial per un costat, i per l’altre costat generant un espai de transició 
amb plantació d’alineacions vegetals i senders que voregen i travessen una sèrie 
d’esplanades amb paviment tou.

Es desmunta el mur de contenció i el vial perimetral, amb la voluntat de tornar a 
connectar el riu amb el parc i conseqüentment, amb els seus usuaris. Aquests se 
substitueixen per un sistema de monticles que integrats amb la llera del riu, pujaran 
suaument tot ampliant el bosc de ribera, el qual es fa accessible amb un camí arran de 
riu, fins aconseguir la cota de protecció de l’antic mur perimetral.

Quan arribem a la cota de protecció, desplaçada de la localització actual, trobem un 
ample camí, amb un pendent inferior al 4% i, per tant, accessible, que ressegueix el 
Parc en la seva cota més alta. A partir d’aquí, es genera un espai de transició; un 
primer nivell amb plantació d’alineacions arbrades sense sotabosc, que aniran 
absorbint el pendent de baixada, per donar pas a un segon nivell d’esplanades de 
paviment tou, amb senders que les voregen i travessen, fins arribar al passeig del Ter i 
enllaçar amb la Devesa històrica.

Aquests espais lliures oberts, pràcticament sense desnivell i amb una important 
capacitat de càrrega, ofereixen la possibilitat de ser ocupats amb múltiples usos 
d’escales diverses per als esdeveniments que es considerin compatibles amb el parc.

A raó de la substitució del mur perimetral pel sistema de mota naturalitzada i 
desplaçada, es modifica la inundabilitat prevista en el Parc en relació al riu Ter.

Aquest àmbit, a raó dels moviments de terres que genera, cal que s’executi en una 
intervenció única i, per tant, generarà un únic projecte d’urbanització.

Projecte d’urbanització. Sector 1:

- Projecte d’Integració de les Ribes del marge dret del Ter al seu pas per la Devesa
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SECTOR 2:

Recuperació Devesa històrica: inclou les sis illes del parc original de Martí Sureda i 
el camp de Mart, així com els passeigs que els envolta.

La proposta que es presenta pretén reforçar l’estructura del parc històric, recuperant 
l’estratègia del projecte original de l’arquitecte Martí Sureda. Aquest objectiu es 
conformarà a través de la potenciació dels valors i elements del parc històric i la 
renovació de la seva gestió, en particular i molt especialment la dels elements vegetals.

Per aconseguir-ho es proposa:

Mantenir les sis illes estructurades per les alineacions de plàtans que formen els 
passeigs, potenciant aquests eixos, que mantindran el seu caràcter monumental. Es 
replantaran els arbres malalts o malmesos i se’ls dissenyarà una gestió específica.

Realitzar un buidatge progressiu dels arbres centrals de les illes per tal d’habilitar 
espais assolellats i ben condicionats, que permetin un ús de parc urbà i millorin les 
condicions de l’arbrat dels passeigs a preservar, seguint un nou pla de gestió: es 
reprendrà l’estratègia pròpia de devesa a l’interior de les illes, fent tallades a matarrasa 
de prou superfície per permetre l’entrada de llum i garantir la viabilitat de la reposició. 
Es plantegen uns interiors d’illa com una successió de buits i plens, parcel·les d’arbrat 
desenvolupat, arbrat en creixement, i zones tallades sense arbrat, prèvies a la 
reposició. Aquest tipus de gestió també permetria tenir espècies de prou entitat per 
replantar peus malmesos en els passeigs principals.

Rehabilitar de forma integral els jardins francesos, repensant la seva formalització i 
estructura.

Recuperar la totalitat del Camp de Mart original, entès com una gran esplanada verda 
amb un perímetre arbrat. Es preveu la consolidació de la franja d’equipaments 
esportius dins l’estructura del Camp de Mart.

Urbanitzar els passeigs adequant el tractament dels paviments als diferents usos 
previstos i permesos. Es preveuen paviments durs a l’estructura de camins principals, i 
paviments tous a l’estructura de camins secundaris i senders.

La secció dels camins serà tal que protegirà l’entorn i el subsòl proper a cada arbre, 
però al mateix temps permetrà el desenvolupament dels usos admesos.

Projectes d’urbanització. Sector 2. Projecte de recuperació de la Devesa Històrica:

- Projecte de recuperació de la Devesa Històrica. 1: Passeigs

- Projecte de recuperació de la Devesa Històrica. 2: Camp de Mart

- Projecte de recuperació de la Devesa Històrica. 3: Illes

- Projecte de recuperació de la Devesa Històrica. 4: Jardins Francesos
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SECTOR 3:

Integració urbana: integració amb la ciutat i nova formalització del parc urbà i 
accessos. Inclou tota la franja que està en contacte amb la zona urbana i amb el parc. 
Des de l’aparcament de la Copa passant per la pròpia Copa, el passeig de la Devesa, 
l’accés a Fira, l’Auditori i Palau de Congressos, i l’aparcament de l’Auditori adjacent a la 
junció entre el riu Güell i el Ter.

La proposta té l’objecte d’acostar el parc a la ciutat i la ciutat al parc, es proposa 
reurbanitzar i reorganitzar els espais intersticials que conformen l’entrada des de la 
ciutat, tant pel que fa als accessos a peu com pel que fa als aparcaments que donen 
servei al parc.

Per a tal fi, es proposa convertir el vial del passeig de la Devesa (el més proper al parc) 
en vial de servei, així com vincular-hi els aparcaments adjacents, reurbanitzant tota 
aquesta franja seguint els criteris del projecte d’urbanització de la Devesa executat 
recentment. Aquests criteris d’urbanització (pavimentació, enllumenat, mobiliari, etc...) 
emprats en l’esmentat vial serviran com de model per unificar els espais d’entrada de 
tot l’entorn del parc, per donar un llenguatge i una imatge de conjunt, unitària i de 
qualitat.

L’actuació en aquesta franja d’accessos també inclou la proposta de vincular i integrar 
en la urbanització la zona de junció entre els rius Güell i Ter per tal de donar més 
amplada al vial d’accés a l’Auditori i Palau de Congressos, així com per adequar una 
zona d’aparcaments que li donin servei. Aquesta intervenció tindrà en compte la 
importància de la continuïtat biològica al llarg dels cursos del riu.

Pel que fa a La Copa, es preveu establir una vinculació evident amb el Barri Vell, fent 
que tant per l’ús quotidià com pel turisme ocasional, parc i ciutat s’enllacin en un 
trajecte còmode per oferir usos complementaris.

Les àrees d’aparcament es redissenyen seguint criteris de sostenibilitat (evitant la 
imatge d’esplanada d’asfalt com a model d’aparcament), incloent espais verds i 
arbrats, drenatges filtrants, i itineraris per als vianants per desfer les actuals barreres 
entre la ciutat i el parc.

Projectes d’urbanització. Sector 3. Projecte d’urbanització dels accessos a la Devesa:

- Projecte d’urbanització dels accessos a la Devesa. 1: La Copa. Porta de la ciutat. 
Devesa-Barri Vell.

- Projecte d’urbanització dels accessos a la Devesa. 2: El Güell. Entrada de la ciutat. 
Devesa- Güell.

- Projecte d’urbanització dels accessos a la Devesa. 3: Els Grans Equipaments de
ciutat. Accessos a la Fira i Auditori i Palau de Congressos.
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Qualificacions urbanístiques:

Taula 5. Quadre de superfícies
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3.  CARACTERITZACIÓ DEL TERRITORI I DE LES XARXES

L’efecte que puguin tenir els diversos projectes d’urbanització del Parc sobre la 
mobilitat de les persones depèn en gran mesura de les característiques de
l’emplaçament.

En aquest cas, el parc de la Devesa, situat entre els rius el Ter, Onyar i Güell, a l'oest 
del nucli històric de la ciutat de Girona, es tracta d’un dels parc més grans de 
Catalunya, amb una extensió de 40 ha., de les quals 9 són de passeigs ombrejats. 

L’àmbit del Pla Especial Devesa és contigu a importants infraestructures de mobilitat, 
elements que ara mateix no faciliten el seu accés, sinó que el dificulten ja que com a 
parc urbà, la seva principal afluència hauria de ser de vianants.

L’àmbit queda plenament integrat amb la trama urbana. No obstant, no hi ha cap 
entrada que faci d’accés principal, ja que les que ho podrien semblar per estructuració 
del parc, es veuen desvirtuades per l’estructura vial i urbana.

En el plànol 1 es defineix l’emplaçament del projecte.

Figura 8. Localització de l’àmbit d’estudi en el municipi de Girona

Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
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Figura 9. Situació del parc de la Devesa

Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

3.1.  XARXA DE VEHICLES MOTORITZATS

La ciutat de Girona té una forma allargada de sud a nord que condiciona 
significativament la morfologia de la seva xarxa viària interna.

El Pla de Mobilitat Urbana de Girona defineix la caracterització de la xarxa urbana de 
carrers de Girona en tres nivells: 1. xarxa primària (vies principals urbanes); 2. xarxa 
secundària col·lectora o distribuïdora (vies secundàries urbanes); 3. xarxa veïnal (xarxa 
local).

Bona part de xarxa veïnal disposa de zones de pacificació amb limitacions de velocitat 
a 30 km, o en els casos més restrictius, amb circulació restringida i prioritària per a 
vianants.

La xarxa de carrers que dóna accés al parc de la Devesa des del sud (des del carrer 
Joaquim Vayreda fins al carrer de Santa Eugènia) té una limitació de 30 km/h, i el PMU 
aprovat el 15 de desembre de 1014 els hi manté el tractament pels propers anys.
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Figura 10. Proposta de jerarquia de la xara de vehicles privats motoritzats

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Girona (desembre 2014)

3.1.1. Xarxa bàsica de connexió externa

La ciutat disposa de tres eixos verticals principals, formats pels carrers de Barcelona, 
Riu Güell i l’avinguda Lluís Pericot. Aquests tres vials vertebren la ciutat connectant els 
accessos amb l’AP-7, la C-65 i la N-II en el costat sud; i amb el carrer Pedret i els 
ponts de Josep Tarradellas, Avinguda França i Fontajau en el costat nord.

La connexió transversal es realitza principalment a través del Passeig d’Olot, que 
connecta amb el costat oest (municipi veí de Salt) i a través del carrer Emili Grahit, que 
vertebra els moviments pel costat est. Altres carrers com el de Caldes de Montbui, 
Santa Eugènia, Rambla Xavier Cugat i Sant Gregori ajuden a canalitzar els 
desplaçaments horitzontalment.
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3.1.2. Itineraris d’entrada i sortida

L’àmbit d’estudi correspon al Parc de la Devesa i als espais que el relacionen amb els 
espais fluvials que el voregen i a la connexió amb la ciutat: els accessos al Parc des del 
carrer Caterina Albert, des de la Rotonda de la Devesa, des de la Rotonda del Rellotge, 
així com els carrers que donen façana, com són el Passeig de la Devesa i bona part del 
carrer Güell.

Al nord del parc hi ha el riu Ter, el qual és salvat per 4 ponts en aquest tram. Els tres 
ponts per a vehicles (el de l’Avinguda Josep Tarradellas i Joan, el del Carrer del Pont 
de la Barca i el de l’Avinguda de França) són el punt d’accés a la ciutat de les àrees 
urbanes al nord de la ciutat, amb el conseqüent trànsit. El pont per a vianants de 
Fontajau, uneix la ciutat amb els barris de Fontajau i Germans Sàbat.

Acaben de tancar l’anella del parc, el Passeig de la Devesa (el qual un tram és vial de 
servei per a ús dels veïns) i el carrer Güell.

En el plànol 2 es defineix l’àmbit del sector i en el plànol 6 els itineraris d’entrada i 
sortida.

Figura 11. Sentits de circulació i carrils per sentit

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Girona (desembre 2014)



Estudi d’avaluació de la mobilitat generada
Pla Especial Devesa

30

Av. França – Pont nou de la Barca Camí Font de l’Abat – Pont de la Barca

Pont de l’Av. J. Tarradellas Pg. de la Devesa

Carrer Joaquim Vayreda Av. Ramon Folch
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3.1.3. Intensitats de trànsit

La següent figura mostra les intensitats de trànsit diàries de les diferents vies de 
l'àmbit d'estudi corresponents a l’any 2013, segons informació recollida al Pla de 
Mobilitat Urbana de Girona:

� L’Av. França, IMD de 13.244 vehicles.

� El Pont de la Barca, IMD de 10.520 vehicles.

� L’Av. Josep Tarradellas, IMD de 31.122 vehicles sumant ambdós sentits de 
circulació.

Figura 12. Volum de trànsit (IMD) 2013

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Girona (desembre 2014)

PARC DE LA DEVESA
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Complementàriament, s’han realitzat comptatges al carrer Riu Güell, en el tram de 
carrer comprès entre les rotondes de la Devesa i del Rellotge (veure apartat 4,3). Els 
comptatges s’han realitzat en hora punta de matí i de tarda de dia feiner (de 8 a 9 del 
matí i de 17 a 18 de la tarda).

S’estima la IMD del carrer Güell en base a les distribucions horàries del volum de 
vehicles registrats en els punts d’aforament automàtics de la zona (veure plànol 3):

� Carrer Riu Güell (sentit Devesa), IMD de 11.908 vehicles.

� Carrer Riu Güell (sentit Rellotge), IMD de 6.438 vehicles.

El carrer Riu Güell, en el tram comprès entre les rotondes del Rellotge i de la Devesa 
actualment no presenta problemes de congestió en hora punta de dia feiner. Es 
detecten nivells A i B: 

� En sentit Devesa el nivell de servei és molt fluid, equivalent a nivell B.

� En sentit Rellotge el nivell de servei no presenta conflictes, equivalent a nivell A.

3.1.4. Aparcament

El PMU 2014 de la ciutat de Girona contempla la diferenciació entre els aparcaments 
segons estiguin situats a la calçada o fora de la calçada (en forma de bosses fora de 
les vies rodades). Ens centrarem en analitzat l’aparcament d’ús públic.

Figura 13. Aparcaments de Girona centre

Font: Ajuntament de Girona
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El sector de l’Eixample Nord es caracteritza per tenir una densitat d’aparcament en 
calçada de 45 places per quilòmetre de xarxa urbana, xifra que està bastant per sota 
de la mitja (a Girona la mitja és de 97). En canvi, disposa d’una extensa oferta de 
places fora de calçada o distribuïda en bosses d’aparcament. L’aparcament fora de la 
calçada que té l’Eixample Nord s’ha comptabilitzat en 5.063 places (el 45% del total de 
la ciutat) en la seva majoria places lliures, repartides en bosses fora de la calçada.

Respecte a les places d’aparcament en garatges 
d’ús particular, la xifra també és molt elevada. El 
PMU comptabilitza un total de 6.311 places al 
sector de l’Eixample Nord, (el 94% en garatges 
comunitaris) xifra que representa el 23% de 
l’oferta total d’aparcaments en garatges 
particulars de la ciutat.

Figura 14. Repartiment de l’aparcament fora de calçada al sector de l’Eixample Nord

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Pla de Mobilitat Urbana de Girona (desembre 2014)

És visible que existeix una gran oferta d’aparcament particular per a residents i s’ha 
observat que molts dels aparcaments en superfície d’ús públic i gratuït són utilitzats
per gent de fora de Girona que aparca a les proximitats del parc i va a treballar, 
estudiar, fer gestions o oci a la ciutat (veure apartat 4.2).

La reordenació de l’espai afectarà en especial a les places d’ús públic, i per això mateix
s’ha fet un anàlisi exhaustiu de l’oferta actual.
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Figura 15. Bosses d’aparcaments a la zona de la Devesa

Figura 16.
Font:  Pla de Mobilitat Urbana de Girona (desembre 2014)

Aparcament d’ús públic de pagament

A continuació es comptabilitza l’oferta d’aparcaments de pagament situats a menys de 
500 metres del parc de la Devesa.  

Al voltant de la Devesa es comptabilitzen 9 aparcaments de pagament, tots ells situats 
al costat sud del Parc. L’oferta de places de turisme supera les 1.700 unitats. 

A les proximitats de la Fira, Auditori i Palau de Congressos, hi ha 3 aparcaments amb 
una oferta superior a les 600 places. 
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Figura 17. Aparcament d’ús públic de pagament actual

Font: UMAT – Ajuntament de Girona

Taula 6. Aparcaments d’ús públic de pagament a menys de 500 metres del parc

No. Localització
Característiques

Titularitat Places Tipologia

1 Jutjats Pública 427 Soterrat

2 C. Bonastruc de Porta 7 – C. De Figuerola Privada 46 Soterrat

3 C. Bonastruc de Porta 4 Privada s.d. Soterrat

4 C. Fransesc Eiximenis 16 (Udg El Mercadell) Privada 175 Soterrat

5 C. de la Sèquia 4 Pública 407 Soterrat

6 C. de la Sèquia 9 Privada 100 Soterrat

7 Pl. de Prudenci Bertana – (Güell-Devesa) Pública 216 Soterrat

8 C. Vayreda, 55 Privada 226 Superfície

9 C. de Torín Privada s.d. Soterrat

Font: Pla de Mobilitat Urbana (desembre 2014)
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Aparcament Figuerola (2) Aparcament C. Riu Güell (7)

Aparcament Vayreda – La Devesa (8) Aparcament davant ambulatori Güell (9)

Aparcament d’ús públic gratuït

Actualment la zona del parc de la Devesa està rodejada per moltes bosses 
d’aparcament gratuït. La reordenació del parc afectarà majoritàriament als 
aparcaments limítrofes amb el parc, en especial a l’aparcament del carrer del Riu Güell, 
a l’aparcament de la Devesa (ubicat entre el parc i el riu Ter) i a l’aparcament situat 
prop de la plaça Assemblea de Catalunya.

A l’apartat de recomanacions es fa un anàlisis més detallat de la redistribució de 
l’oferta i l’ús dels aparcaments.
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Figura 18. Aparcament d’ús públic gratuït

Font: UMAT – Ajuntament de Girona

L’oferta de places de les bosses d’aparcaments gratuïts situats a menys de 500 metres 
del Parc es xifra en 3.555 unitats.

Taula 7. Aparcaments d’ús públic gratuïts a menys de 500 metres del parc

No. Localització
Característiques

Places Restriccions

1 Pont de Pedret 468 -

2 C. de Berenguer Carnicer, 4 220 -

3 C. del Riu Güell 222 -

4 C. de Bonastruc de Porta 283 -

5 C. de Bernat Boades 100 -

6 C. de Joaquim Vayreda 150 -

7 C. del Poble Sahrauí 150 -

8 Pl. de l’Assemblea de Catalunya 100 -

9 Pg. De la Devesa 350 Dimarts i dissabtes de 6 a 18h

10 Pavelló Fontajau 600 -

11 Rbla. De Xavier Cugat 200 -

12 Camí Font de l’Abat 330 -

13 Av. França -  Sant Ponç 176 -

14 Ctra. Taialà 206 -

Font: Pla de Mobilitat Urbana (desembre 2014)
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Aparcament C. de Joaquim Vayreda Aparcament C. de Berenguer Carnicer, 4

Aparcament limítrofa amb el riu Ter (350 places) Restriccions pel mercat – Aparcament de la Devesa

Aparcament Pl. Ass. Catalunya Aparcament C. del Poble Sahrauí
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Aparcament no regulat a la calçada

L’aparcament no regulat a la calçada és molt 
habitual a la majoria de ciutats encara que, a poc a 
poc, a Girona s’ha mirat d’ordenar (sobretot al 
centre) amb l’aplicació de zones verdes i blaves. 
Això es reflexa a la zona verda de la Devesa. De 
totes maneres la reordenació de les grans bosses 
d’aparcaments del parc pot afectar a l’ocupació 
d’aquests aparcaments no regulats a la calçada.

Zona blava i zona verda

També hem de tenir present les zones verda i blava d’aparcament. Aquesta 
nomenclatura fa referència a la regulació de l’aparcament en la via pública urbana que 
és competència de l’Ajuntament de Girona.

A Girona existeixen diverses zones regulades (Blava i Verda) que s’agrupen en les 
zones blaves de Santa Eugènia i Bonastruc de Porta i les zones verdes de Güell –
Devesa i Pedreres. La ciutat disposa d’un total de 1.044 places de zona blava i de 662 
places de zona verda.

Figura 19. Plànol de l’àmbit de regulació de les zones verdes i blaves.

Font: Ajuntament de Girona

Aquestes zones estan gestionades per l’empresa Setex Aparki SA mitjançant els 
parquímetres instal·lats el 2013.

Carrer Impressors Bro
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L’objectiu de disposar d’un sistema d’estacionament de durada limitada ajuda a poder 
aconseguir un ús equitatiu i adequat de l’espai a la ciutat. L’aparcament regulat es 
diferència en dues tipologies:

� La Zona Blava, de caràcter general, on es pot estacionar per un temps màxim de 
2h per tal d’afavorir la rotació dels vehicles que poden beneficiar-se d’aquesta 
zona. Sol estar propera a zones comercials i escoles.

� La Zona Verda és la que té prioritat per a residents. S’han diferenciat tres 
categories per tal de beneficiar als residents de la zona propera que estan 
definides a la taula que trobem a continuació.

Fora de l’horari establert tothom hi pot aparcar de manera lliure i gratuïta.

Taula 8. Tipologies de la zona blava i verda

Zona Blava Zona Verda

Zona de Caràcter 
General

B1
Residents de la zona

B2
Residents a Girona

B3
No residents a Girona

H
or

ar
i

Dilluns a Dissabte 
(feiners):

De 9:30 a 13:00 i de 
16:00 a 20:00

Fora d’aquest horari 
l’estacionament és gratuït i

lliure

Dilluns a Dissabte 
(feiners):

De 8:00 a 20:00

Fora d’aquest horari 
l’estacionament és gratuït i 

lliure

Dilluns a Dissabte 
(feiners):

De 8:00 a 20:00

Fora d’aquest horari 
l’estacionament és gratuït i 

lliure

Dilluns a Dissabte 
(feiners):

De 8:00 a 20:00

Fora d’aquest horari 
l’estacionament és gratuït i 

lliure

Te
m

ps
 m

àx
im

 
d’

es
ta

ci
on

am
en

t

2h
Un dia (24h)

Una setmana (168h)
Un trimestre natural

6h 2h

Ta
rif

es 1.05€/h (en fraccions de 
0.05€ amb un mínim de 

0.30€)

0.25€/dia
1.50€/setmana

19.50€/trimestre

0.55€/h (en fraccions de 
0.05€ amb un mínim de 

0.25€)

1.05€/h (en fraccions de 
0.05€ amb un mínim de 

0.35€)

Font: Elaboració pròpia a partir del Llibre d’Ordenances de Preus de 2015 (Ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
estacionament limitat de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals) i les dades de l’Ajuntament de 
Girona
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A la zona de la Devesa ens trobem amb la zona blava de Bonastruc situada 
principalment sota les vies del tren al carrer de Bonestruc de Porta, entre l’avinguda 
del 20 de Juny i el carrer de Miquel Blay.

Figura 20. Detall Zona Blava Bonestruc

Font: UMAT – Ajuntament de Girona

La zona verda més propera a la zona d’estudi es troba delimitada pel parc de la 
Devesa, el riu Onyar, la ronda de Ferran Puig i el carrer de Santa Eugènia.

Figura 21. Detall de la Zona verda Güell-Devesa

Font: UMAT – Ajuntament de Girona
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Figura 22. Senyalització Zona verda

Font: Ajuntament de Girona

Aparcament Zona Verda C. del Canonge Dorca Aparcament Zona Verda C. del Canonge Dorca

Aparcament Zona Verda C. Del Riu Güell Aparcament Zona Verda C. Pau Casals
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Aparcament de motocicletes

La motocicleta és un mitjà de transport que avui dia no té aparcament integrat al Parc. 
La remodelació inicial no sembla afectar a la ubicació dels aparcaments, però 
igualment es contempla l’oferta de la zona.

Figura 23. Detall de l’oferta d’aparcaments de motocicletes

Font: UMAT – Ajuntament de Girona

Places per discapacitats

Les persones amb mobilitat reduïda han de disposar de llocs prioritaris d’aparcament. 
Actualment existeixen places a les principals entrades del parc i a l’Auditori i Palau de 
Congressos. De totes maneres, la remodelació ha de vetllar per la integració 
d’aquestes places de fàcil accessibilitat pels serveis que es plantegen al parc.
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Figura 24. Detall de l’oferta de places d’estacionament per a discapacitats

Font: UMAT – Ajuntament de Girona

Places per persones amb mobilitat reduïda            
C. Joaquim Vayreda

Places per persones amb mobilitat reduïda 
(aparcament Devesa)
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Zones de càrrega i descàrrega

Les zones de càrrega i descàrrega no es veuen gaire afectades pel Pla Especial. Encara 
que s’han de vigilar dos punts sensibles.

El primer és el que trobem a carrer del Riu Güell número 11 ja que el Pla contempla 
passar aquest carrer de dos carrils per sentit a un de sol. L’espai d’estacionament ha 
ser suficient per evitar la doble fila en tot moment.

El segon és tot l’accés de mercaderies a la Fira i a l’Auditori i Palau de Congressos. Ara 
mateix aquests dos edificis disposen de guals d’entrada de vehicles grans però els 
accessos es poden veure afectats per la remodelació del pàrquing gratuït del costat de 
l’Auditori. Són espais que tenen un moviment constant de material i cal que les 
maniobres de càrrega i descàrrega no afectin a la mobilitat de la zona, en la mesura de 
lo possible.

Figura 25. Detall de l’oferta de places de C/D de mercaderies

Font: Pla de mobilitat urbana de Girona (desembre 2014)
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3.2.  XARXA DE VIANANTS I CICLISTES

3.2.1. Accessibilitat a peu

La majoria de carrers de les rodalies del parc de la Devesa són zones pacificades 
(zones 30) amb mobilitat compartida per a ciclistes i vehicles motoritzats que donen 
més seguretat als vianants.

Figura 26. Principals accessos a peu

Font: Pla Especial Devesa

L’accés per a vianants al parc des del Barri Vell i l’Eixample es veu afectat per 
l’existència de l’antiga nacional II, el viaducte del tren i les bosses d’aparcaments. Des 
del pont de Pedret, el pont de Sant Feliu, l’Avinguda Ramon Folch i el carrer Güell, cal 
salvar el trànsit i els aparcaments per a poder accedir fins al parc. Des del carrer 
Joaquim Vayreda i la rotonda Caterina Albert l’accés és més directe, però igualment 
poc amable des del punt de vista del vianant.

S’ha volgut posar en consonància amb el Pla d’accessibilitat de la via pública de Girona 
(gener 2013) en el que s’hi descriuen les característiques de la via pública i el Pla de 
mobilitat urbana.
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Figura 27. Estudi de pendents

Font: Pla d’accessibilitat de la ciutat de Girona (gener 2013)

Figura 28. Passos i guals per a vianants

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Girona (desembre 2014)
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Figura 29. Amplades totals de vorera PMU

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Girona (desembre 2014)

Figura 30. Amplades totals de vorera Pla d’Accessibilitat

Font: Pla d’accessibilitat de la ciutat de Girona (gener 2013)
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Pel que fa a l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda o amb alguna altre 
discapacitat, tant els pendents com la majoria dels guals són accessibles als voltants 
del parc de la Devesa. A més a més, a la ciutat de Girona s’han instal·lat 25 semàfors 
amb avisadors acústics que fan els itineraris més segurs per a persones invidents. Els 
més propers al parc estan situats a passeig Devesa amb avinguda Ramon Folch (núm. 
15 de la següent figura) i a la rotonda del Rellotge amb el passeig de la Devesa (núm. 
21).

Figura 31. Cruïlles amb semàfors amb avisadors acústics

Font: Ajuntament de Girona
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En resum, les voreres són amples i amb poc pendent en la major part del traçat i la 
xarxa no presenta gaires anomalies. Això entra en contraposició amb la disposició dels 
carrers del Barri Vell i enllaçar aquests dos entramats i dotar-los de continuïtat és un 
dels reptes del Pla Especial Devesa.

Passera de Fontajau Pg. Central

Pg. de l’Onyar Pg. Del Ter

Pg. de l’Onyar Pg. de la Devesa
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3.2.2. Accessibilitat en bicicleta

La continuïtat de la xarxa ciclable de la ciutat de Girona amb el parc és un punt a tenir 
molt present al Pla Especial. Al tractar-se un parc de grans dimensions el lleure i 
l’esport hi són presents i la bicicleta és un mitjà de transport que ho integra.

Hi ha aparcament per bicicletes en les principals entrades del parc.

Jutjats Auditori i Palau de Congressos

Actualment per l’interior del parc només hi ha la Via Verda com a traçat recomanat per 
bicicleta. Aquestes Vies Verdes són un seguit de recorreguts molt enfocats al 
excursionisme i al passeig que uneixen els municipis de la zona. Aquestes vies estan 
dissenyades per ser unes rutes de mobilitat no motoritzada amb fins recreatius. Tenen 
un traçat accessible i promouen l’ús de la bicicleta.

Figura 32. Vies ciclables actuals

Font: Pla Especial Devesa
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Figura 33. Parades de Girocleta i aparcaments de bicicleta

Font: UMAT – Ajuntament de Girona

Figura 34. Xarxa de vies ciclables

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Girona (desembre 2014)
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A les interseccions amb semàfors de la xarxa bàsica ciclable on les bicicletes 
comparteixen itinerari amb els vehicles rodats a motor (zones pacificades) s’han pintat 
zones d’aturada avançada per a bicicletes. Les zones estan definides per dues línies 
d’aturada paral·leles i enmig hi ha una inscripció d’una bicicleta. La primera línia 
d’aturada, més allunyada de la intersecció, indica on han de parar-se tots els vehicles, 
excepte les bicicletes. A la segona línia d’aturada, més propera al semàfor, només s’hi 
poden apropar i parar les bicicletes.

Encara que no és específic de l’àrea de l’estudi, és important assenyalar-ho a l’hora de 
donar coherència a la xarxa ciclable de l’entorn del parc i de la ciutat de Girona.

Via Verda. Ruta del Carrilet Senyalització Via Verda (Auditori i Palau de Congressos)

El Carrilet. Pl. De l’Assembla de Catalunya Carril bici - Pont de la Barca

Carril bici - Av. De Josep Tarradellas i Joan Parc de la Devesa
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Oferta de Girocleta

Girocleta és el nom que rep el servei de 
bicicletes públiques de Girona. El Parc de 
la Devesa disposa de 4 parades de la 
Girocleta situades a una distància inferior 
als 500m:

� A l’avinguda Ramon Folch hi ha 
l’aparcament de Girocleta més proper 
al parc des del costat de “La Copa”. 

� L’aparcament de la plaça Miquel de Palol dóna servei al Palau de Fires i a l’Auditori
i Palau de Congressos.

� L’aparcament de la rambla Xavier Cugat uneix el centre de la ciutat per una ruta 
que travessa el parc a través del pont de la Barca (un sentit de circulació per 
cotxes i doble carril bici). 

� L’aparcament de la Biblioteca Antònia Adroher utilitza el carril bici de l’avinguda 
Josep Tarradellas per dirigir-se cap al centre de la ciutat.

Parada Girocleta – Pl. Miquel de Palol Parada Girocleta – Av. Ramon Folch

Al plànol 4 es representa l’inventari d’infraestructures per a vianants i bicicletes.
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3.3.  XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC

Girona està servida per 2 ínies de ferrocarril (un servei convencional i un d’alta 

velocitat) i per 6 línies d’autobús urbà, 4 línies d’autobús suburbà, 22 línies d’autobús 
interurbà (dues de les quals nocturnes). 

Oferta de transport públic en l’àmbit d’estudi 

� 4 línies d’autobús urbà (L1, L2, L5, L11)

� 1 línia d’autobús suburbà (L6)

� 6 línies d’autobús interurbà (L100, L200, L201, L204, L400, L401)

� 2 línies de ferrocarril (servei convencional i altres prestacions)

� 1 parada de taxi

El fet de que l’emplaçament es trobi ben comunicat amb transport públic, amb 

intervals de pas la major part del dia de menys de 15 minuts, suposa un molt bon punt 

de partida i indica el fort potencial d’atracció en transport públic que pot tenir l’àmbit 

en estudi. 

Estació de tren i d’autobusos interurbans Carrer de Berenguer Carnicer (Jutjats)

3.3.1. Ferrocarril

Girona compta amb una estació de ferrocarril per on circula i efectua parada el servei 
regional Barcelona – Girona – Portbou i, des del 8 de gener de 2013, també la línia 
d’alta velocitat Madrid – Barcelona – França. Hi tenen parada els trens Avant a Girona i 
Barcelona, AVE a Zaragoza i Madrid i TGV a Perpinyà, Tolosa, Lió, Marsella i París.

L’estació de serveis regionals està situada a la Pl. Espanya, just al costat de l’estació 
d’autobusos interurbans. L’itinerari a peu fins al parc de la Devesa dista 700 metres    
des de les estacions.
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Figura 35. Estació de ferrocarril de Girona

Font: UMAT – Ajuntament de Girona

Figura 36. Línia AV22 (AVE) d’altes prestacions

Font: trenscat.cat
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La línia RG1 forma part de la xarxa de Rodalia de Girona, amb el recorregut Portbou -
Figueres – Girona – Blanes – Mataró – Barcelona – L’Hospitalet de Llobregat. Entre 
Figueres i L’Hospitalet hi ha 8 serveis per sentit de dilluns a divendres, prolongant 4
d’aquests entre Figueres i Portbou. Durant els mesos d’estiu els dissabtes i diumenges 
hi ha 3 trens per sentit que fan el recorregut complet de Portbou a L’Hospitalet. La línia 
té 181 km de longitud i els trens paren a totes les estacions del seu recorregut, trigant 
2 hores 55 minuts de Figueres a l’Hospitalet.

Figura 37. Esquema de la línia RG1

Font: trenscat.cat

La línia R11 forma part de la xarxa de Serveis Regionals, fent el recorregut Portbou –
Figueres – Girona – Sant Celoni – Barcelona Sants. Entre Figueres i Barcelona hi 
circulen trens de “Mitjana Distància” semidirectes, que triguen un total de 1 hora 50 
minuts a fer el recorregut. Entre Portbou i Barcelona hi ha trens “Regionals” amb 
parades a totes les estacions, entre elles Figueres, que esmercen 2 hores 10 minuts a 
cobrir el trajecte. A Portbou i Cervera de la Marenda és possible enllaçar amb els trens 
convencionals de la xarxa francesa de ferrocarrils (SNCF).

Figura 38. Esquema de la línia R11

Font: trenscat.cat
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3.3.2. Bus interurbà

Molt a prop de l’estació de ferrocarril de Girona hi ha l’estació d’autobusos interurbans 
de la ciutat, amb serveis regulars cap a múltiples punts de la comarca. A més a més la 
ciutat presenta dos estacionaments d’autobusos interurbans. El primer és a prop del 
pavelló esportiu de Fotajau i l’altre està situat prop del parc Devesa. A banda 
d’aquests, la ciutat disposa de parades simples on alguns autobusos interurbans hi 
donen servei (com la de l’avinguda Ramon Folch).

Figura 39. Estacions de busos interurbans de Girona

Font: UMAT – Ajuntament de Girona

Per la ciutat també hi circulen diversos autobusos amb rutes internacionals.
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Taula 9. Oferta d’autobusos interurbans de Girona

Línia Operador Oferta (feiner) Classifiació de la línia 
PVTC

Girona - Olot (per Besalú i Banyoles)

TEISA

12+12 (4 exprés)

Servei troncal o exprés
Girona - Banyoles 29+28 (14 exprés)

Olot - Besalú 9+9 (1 exprés)

Barcelona - Girona - Figueres BARCELONA BUS 5+5

Girona - Olot - Ripoll per Vallfogona TEISA 7+7 (perllongacions 
Girona-Olot)

Servei de vertebració

Girona - Olot per Amer

TEISA

6+6

Girona - Anglès 12+12

Girona - Amer 12+12

Girona - Lloret de Mar AUTOCARS R.MAS 13+13

Girona - Santa Coloma de Farners TEISA 12+12

Girona - Sant Feliu de Guíxols

TEISA

19+19

Girona - S'Agaró 2+2

Girona - Llagostera 29+29

Girona - Torroella - L'Estartit AMPSA 10+8

Girona - Platja d'Aro - Palamós SARFA 11+11

Girona - la Bisbal d'Empordà - Palafrugell SARFA 13+13

Girona - Blanes BARCELONA BUS 8+7

Girona - Cadaquès SARFA 1+1

Girona - Manresa EIX BUS 7+7

Girona - Lleida EIX BUS 3+3

Girona - Puigcerdà TEISA 1+1

Girona - Madrid ALSA i BARCELONA BUS 1+1

Girona - Sant Gregori HISPANO HILARENCA 11+11

Servei comarcal

Girona - Riudellots - Cassà - Caldes TEISA 8+8

Girona - Arbúcies - Sant Celoni HISPANO HILARENCA 6+6

Girona - Sant Hilari Sacalm per Anglès HISPANO HILARENCA 7+7

Girona - L'Escala SARFA 5+5

Girona - Madremanya - la Bisbal d'Empordà SARFA 4+4

Girona - Sant Esteve de Llémena HISPANO HILARENCA 3+3 (1+1 per Canet 
d’Adri)

Girona - Caldes - Sant Feliu de Guíxols SARFA 4+4

Girona - Begur - Palafrugell SARFA 1+1

Girona - Tossa de Mar SARFA 1+1

Girona - Osor HISPANO HILARENCA 1+1

Girona - Sant Jordi Desvalls AMPSA 9+7

Girona - Verges ANOSA 1+1 (dm i ds) Servei local

Nitbus Girona - Figueres - Roses (NGI-2) SARFA i BARCELONA BUS 4+4
Servei nocturnNitbus Girona - Sant Feliu de Guíxols - Platja 

d'Aro - Palamós (NGI-1) TEISA i SARFA 8+8 (juliol i agost)
6+6 (resta de l’any)

Girona - Aeroport de Girona / Costa Brava BARCELONA BUS 20+20

Servei singularGirona - UAB BARCELONA BUS 2+2

Girona - Aeroport de Barcelona ALSA 2+2

Font: Pla de mobilitat urbana de Girona (desembre 2014)
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Figura 40. Línies d’autobús interurbanes de Girona

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Girona (desembre 2014)

L’estacionament de la Devesa està molt enfocat a busos turístics per la seva proximitat 
al Barri Vell (centre històric de la ciutat). Però també hi paren autobusos interurbans 
que operen en l’àrea de l’ATM-Girona. Aquestes línies es veuran afectades pels canvis 
que contempla el Pla Especial envers la mobilitat dels carrers perimetrals del parc.
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Taula 10. Línies interurbanes que tenen parada a avinguda Ramón Folch 4 i Jutjats

Línia
Interval de pas

Operadora
Feiners Dissabtes

(i agost) Festius

L100 – Girona - Banyoles - Olot 30’ 60’ 60’ TEISA

L200 – Begur - Palafrugell - Flaçà - Girona 1/dia - - SARFA

L201 – L’Escala - Flaçà - Girona 3/dia 2/dia 2/dia SARFA

L204 – Girona - Juià - Madremanya - Monells - La 
Bisbal d’E. 4/dia - - SARFA

L400 - L’Estartit - Torroella de Montgrí - Verges -
St. Jordi Desvalls - Girona 10/dia 6/dia 3/dia AMPSA

L401 - Verges - Garrigoles - St. Jordi Desvalls-
Girona

1/dia
(dimarts) 1/dia - AMPSA

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’ATM-Girona

3.3.3. Bus urbà

Existeixen un seguit de línies de bus urbà que fan un recorregut perimetral al parc. Pel 
passeig de la Devesa (entre les rotondes del Pont de Pedret i del Rellotge) hi circulen 
cinc línies de bus urbà diferents, esdevenint una zona d’intermodalitat d’aquest mitjà
de transport. Alguns trajectes del bus urbà es veuran afectats amb les mesures que 
contempla el Pla Especial. 

Taula 11. Dades de l’oferta de busos urbans TMG a les proximitats de la Devesa

Línia
Interval de pas (min)

Vehicles 
assignats

Velocitat 
comercial

(km/h)Feiners Dissabtes
(i agost) Festius

L1 – Montjuic - Ramon Folch (Jutjats) -
Avellaneda 15 30 60 5 16

L2 – Hospital Josep Trueta – Estació 
d’autobusos RENFE - Avellaneda 15 30 60 4 17,9

L5 – Germans Sàbat - Ramon Foclh (Jutjats) 
- St Narcís - Vilablareix - Auguaviva 15 30 60 6 15,4

L6 – Vila-Roja - Girona - Sarrià de Ter
(operadora Teisa) 15 30 60 5 15

L11 - CAP Güell - CAP Santa Clara –
CAP Montilivi - UdG-Montilivi - St. Daniel 15 30  (matí i agost)

60 (tarda) - 4 15,9

Font: Pla de mobilitat urbana de Girona (desembre 2014)
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Figura 41. Mapa de busos urbans a la zona de la Devesa

Font: UMAT – Ajuntament de Girona

La bona integració de les parades amb el parc és important si es vol disposar de bona 
accessibilitat als equipaments amb aquest mitjà de transport. En especial la L11 que és 
la línia que fa un major traçat perimetral i fa d’enllaç entre les altres línies amb la zona 
sud del parc i l’Auditori i Palau de Congressos.

3.3.4. Taxis

Dins dels 500m que contempla la normativa per estudiar l’oferta del transport públic hi 
ha una parada de taxis. Es troba situada a l’avinguda Ramon Folch (davant de 
Correus). A més s’ha observat l’existència d’un aparcament de taxis a l’extrem oest de 
l’aparcament de la Devesa. Aquest aparcament és susceptible de desaparèixer amb el 
Pla Especial així que, a l’apartat propostes, es contempla la seva recol·locació.
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Parada de taxis C. Ramon Folch (davant Correus) Places de taxi  a l’aparcament de la Devesa

Al plànol 5 es representa la xarxa de transport públic.

3.3.5. Accessibilitat a peu des de les infraestructures fixes 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.

Tots els carrers del voltant de l’àmbit en estudi es troben correctament pavimentats i 
gaudeixen d’unes condicions idònies per a desplaçar-se a peu des de les parades de 
transport públic.

L’accessibilitat a les línies de bus urbanes i interurbanes és immediata ja que les 
parades estan situades molt a prop del perímetre del parc. Queda sense cobertura la 
zona que fa frontera amb el riu Ter, però actualment és una bossa d’aparcament 
gratuït i el Pla contempla recuperar la riba del riu amb un espai natural. Es pot arribar 
a la majoria d’equipaments des de la zona sud del parc amb la L11.
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Figura 42. Detall de les parades de bus urbà perimetrals al parc de la Devesa

Font: UMAT– Ajuntament de Girona.

Figura 43. Estació de bus interurbà Girona-Jutjats prop de la Devesa

Font: UMAT – Ajuntament de Girona.
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Si s’analitzen les infraestructures fixes de les parades d’autobús situades dins d’un radi 
de 500m es diferencien tres tipologies. Les parades que estan situades prop del 
perímetre del parc, aquelles que estan a les grans avingudes o rondes que surten del
parc (avinguda de Ramon Folch per exemple) i d’altres que, tot i ubicar-se dins el radi 
d’oferta, no es veuran afectades pel Pla Especial ja que es troben bastant allunyades.

Taula 12. Descripció de l’oferta de transport públic que dóna oferta al parc de la Devesa

Perímetre del Parc

Parades Sentit Línies de bus Distància Itinerari

Joaquim Vayreda CAP Güell L11 60 m. Perímetre del parc

Pg. de la Devesa Centre L2, L5, L6 10 m. Perímetre del parc

Av. de França Perifèria L2, L5, L6 50 m. Perímetre del parc

Rot. del Pont de Pedret Perifèria L2, L5, L6 80 m. Perímetre del parc

Rot. del Rellotge Pl. Catalunya L11 10 m. Perímetre del parc

C. del Riu Güell CAP Güell L11 50 m. Perímetre del parc

C. del Riu Güell Pl. Catalunya L11 75 m. Perímetre del parc

Jutjats Centre L100, L200, L201, 80 m. Perímetre del parc

Grans eixos que uneixen amb el parc

Parades Sentit Línies de bus Distància Itinerari

Av. de Ramon Folch Centre L1, L2, L5, L6 100 m. Av. de Ramon Folch

Av. de Ramon Folch, 4 Perifèria L100, L200, L201, 120 m. Av. de Ramon Folch

Gran Via de Jaume I, 38 Centre L1, L2, L5, L6 300 m. Gran Via de Jaume I

Pl. De Prudenci i Bertrana, 1 Perifèria L11 360 m. Ptge. dels Massaguer

Altres parades dins del radi d’oferta

Parades Sentit Línies de bus Distància Itinerari

Pl. del Marques de Camps Perifèria L2, L3, L4, L5, L7 450 m. Rda. de Ferran Puig

C. de Santa Eugènia Perifèria L3, L4; L5, L7, L8 470 m. Ptge. dels Massaguer

Font: Elaboració pròpia

Dins dels 500m de distància també hi entren quatre línies de bus urbà no esmenades 
abans (L3, L4, L7 i L8), perquè el seu recorregut es troba lluny de la zona d’afectació 
del Pla Especial. També cal afegir que l’oferta es concentra en la riba sud del Ter, ja 
que totes les línies de bus urbà que donen servei a l’altre riba passen ja a prop del 
parc de la Devesa.

Respecte als transports de més llarga distància, a part de la parada d’autobusos 
interurbans que és present prop de la Devesa, resten a 750m l’estació de ferrocarril i 
l’estació central d’autobusos de Girona, situades una enfront de l’altra a la plaça 
Espanya. La línia L2, que recorre part del perímetre est del parc i els busos interurbans 
hi tenen parada.
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JOAQUIM VAYREDA. Codi parada: 15130 (L11) JOAQUIM VAYREDA. Codi parada: 15158 (L11)

JOAQUIM VAYREDA. Codi parada: 15129 (L11) GÜELL. Codi parada: 15120 (L11)

GÜELL. Codi parada: 15118 (L11) RT. RELLOTGE. Codi parada: 15211 (L11)
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RT. RELLOTGE (L11) JUTJATS. Codi parada: 15203-T (L6)

JUTJATS. Codi parada: 15203 (L1, L2, L5, L11 A) JUTJATS. Codi parada: 15204-T (L6)
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4.  DETERMINACIÓ I INCIDÈNCIA DE LA MOBILITAT GENERADA

Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada avaluen l’increment potencial de 
desplaçaments provocat per una nova implantació o una nova implantació 
d’activitats 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.

Generalment, per a l’estimació de la mobilitat que generen/atrauen les noves 
implantacions s’utilitza com a base els paràmetres de càlcul de la mobilitat 
generada que determina el Decret 344/2006 de regulació dels estudis d’avaluació de 

la mobilitat generada. Aquestes ràtios són fixes i s’estableixen en funció de la 

superfície del usos. Qualsevol modificació dels valors especificats per l’annex I del 

Decret 344/2006 ha d’estar degudament justificat.

Taula 13. Avaluació de la mobilitat generada - Viatges generats/dia

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

4.1.  INCREMENT DE MOBILITAT GENERADA 

La proposta del Pla Especial Devesa té com a objectiu prioritari la integració del parc 

amb la trama urbana de la ciutat amb el propòsit clar de fer-lo més accessible als 

usuaris i millorar l’accessibilitat del parc per a usos de lleure quotidians entre els 

residents. A la vegada, la proposta inclou la supressió de les places d’aparcament en 

superfície (350 places) situades en el vial perimetral limítrofa amb el riu Ter, així com 
la reducció de calçada del carrer Güell entre les rotondes del Rellotge i de la Devesa

(de 2+2 a 1+1) i la reordenació de l’aparcament adjacent al vial (222 places).

Com a punt de referència, per al càlcul de desplaçaments generats per noves 

implantacions de zones verdes, el Decret 344/2006 estableix una ràtio de viatges 

generats/dia equivalent a 5 viatges per cada 100 m2 de superfície de sostre. Atenent a 

aquests paràmetres, si la zona verda del parc fos de nova creació, considerant la 
superfície assignada en les qualificacions urbanístiques com a “sistemes de places, 

Ús Descripció

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

Ús residencial 10 viatges/100 m2 de sostre

Ús comercial 50 viatges/100 m2 de sostre

Ús d’oficines 15 viatges/100 m2 de sostre

Ús industrial 5 viatges/100 m2 de sostre

Equipaments 20 viatges/100 m2 de sostre

Zones Verdes 5 viatges/100 m2 de sòl

Franja costanera 5 viatges/m de platja
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parcs i jardins” (305.874,04 m2 de sòl), s’estimaria un increment potencial de 

desplaçaments equivalent a 15.294 viatges diaris (7.647, d’anada i 7.647 de tornada) 

associats a l’ús en un “dia tipus” de màxima afluència de visitants.

El pla especial no dota de nova edificabilitat l'àmbit i per tant, no s'autoritzarà 
l'increment d'edificabilitat al parc de la Devesa, excepte petites edificacions de serveis 

vinculades exclusivament a l'ús del parc i al lleure dels ciutadans. Sí que es pretenen 

establir les condicions per l’ampliació, rehabilitació o enderroc dels elements i 

edificacions existents per estructurar amb coherència les construccions de serveis dels 

parc i minimitzar el seu impacte visual, diferenciant l’estructura del parc projectat amb 

la resta d’espais que no es contemplaven al disseny originari de Martí Sureda.

Atenent als paràmetres de càlcul de la mobilitat generada que determina el 

Decret 344/2006 de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, el Pla 

Especial Devesa no preveu increment de mobilitat afegida per nous usos i/o activitats, 

ja que les activitats que actualment es realitzen al parc es mantindran (ubicades en el 

mateix lloc o en noves ubicacions), i no se’n preveuen de noves.

A la vegada, el mur perimetral i el vial d’aparcament actual (350 places) 
desapareixeran per integrar el riu al parc i fer-lo més accessible als usuaris el que 

comportarà una reducció de desplaçaments assignats al vehicle privat directament 

vinculats amb la Devesa. D’altra banda, la millora de l’accessibilitat del parc per a usos 

de lleure quotidians sí que generarà un increment de mobilitat induïda sobre l’ús de 

zona verda, principalment relacionada amb desplaçaments a peu i en bicicleta:

� Reducció de mobilitat de pas (vehicles i desplaçaments a peu) vinculada a la 
supressió de 350 places d’aparcament en superfície situades al front perimetral del 
riu Ter i a la supressió de les 250 places d’aparcament en superfície situades al 
Camp de Mart, obertes al públic en dies de mercat setmanal (dimarts i dissabte).

� Increment de mobilitat induïda sobre l’ús de zona verda afectarà sobretot a 
mobilitat quotidiana associada al lleure (passeig de vianants, circuit de fúting,
passeig de gossos, etc.) gràcies a la millora tan de la connectivitat a peu com de 
l’accessibilitat en bicicleta. 
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Taula 14. Projectes d’urbanització del Pla Especial Devesa amb afectacions sobre la mobilitat

Sectors Descripció

SECTOR 1: 
Integració de les Ribes del Ter

Es desmunta el mur de contenció i el vial perimetral, amb la voluntat de tornar a 
connectar el riu amb el parc i conseqüentment, amb els seus usuaris. Aquests se 
substitueixen per un sistema de monticles que integrats amb la llera del riu, 
pujaran suaument tot ampliant el bosc de ribera, el qual es fa accessible amb un 
camí arran de riu, fins aconseguir la cota de protecció de l’antic mur perimetral.

Quan arribem a la cota de protecció, desplaçada de la localització actual, trobem 
un ample camí, amb un pendent inferior al 4% i, per tant, accessible, que 
ressegueix el Parc en la seva cota més alta. A partir d’aquí, es genera un espai 
de transició; un primer nivell amb plantació d’alineacions arbrades sense 
sotabosc, que aniran absorbint el pendent de baixada, per donar pas a un segon 
nivell d’esplanades de paviment tou, amb senders que les voregen i travessen, 
fins arribar al passeig del Ter i enllaçar amb la Devesa històrica.

Aquests espais lliures oberts, pràcticament sense desnivell i amb una important 
capacitat de càrrega, ofereixen la possibilitat de ser ocupats amb múltiples usos 
d’escales diverses per als esdeveniments que es considerin compatibles amb el 
parc.

SECTOR 2: 
Recuperació de la Devesa Històrica

Rehabilitar de forma integral els jardins francesos, repensant la seva 
formalització i estructura.

Recuperar la totalitat del Camp de Mart original, entès com una gran esplanada 
verda amb un perímetre arbrat. Es preveu la consolidació de la franja 
d’equipaments esportius dins l’estructura del Camp de Mart.

Urbanitzar els passeigs adequant el tractament dels paviments als diferents usos 
previstos i permesos. Es preveuen paviments durs a l’estructura de camins 
principals, i paviments tous a l’estructura de camins secundaris i senders.

SECTOR 3:
Integració urbana

Inclou tota la franja que està en contacte amb la zona urbana i amb el parc. Des 
de l’aparcament de la Copa passant per la pròpia Copa, el passeig de la Devesa, 
l’accés a Fira, Auditori i Palau de Congressos, i l’aparcament de l’Auditori 
adjacent a la junció entre el riu Güell i el Ter.

La proposta té l’objecte d’acostar el parc a la ciutat i la ciutat al parc, es proposa 
reurbanitzar i reorganitzar els espais intersticials que conformen l’entrada des de 
la ciutat, tant pel que fa als accessos a peu com pel que fa als aparcaments que 
donen servei al parc.

Per a tal fi, es proposa convertir el vial del passeig de la Devesa (el més proper 
al parc) en vial de servei, així com vincular-hi els aparcaments adjacents, 
reurbanitzant tota aquesta franja seguint els criteris del projecte d’urbanització 
de la Devesa executat recentment. Aquests criteris d’urbanització (pavimentació, 
enllumenat, mobiliari, etc...) emprats en l’esmentat vial serviran com de model 
per unificar els espais d’entrada de tot l’entorn del parc, per donar un llenguatge 
i una imatge de conjunt, unitària i de qualitat.

L’actuació en aquesta franja d’accessos també inclou la proposta de vincular i 
integrar en la urbanització la zona de junció entre els rius Güell i Ter per tal de 
donar més amplada al vial d’accés a l’Auditori, així com per adequar una zona 
d’aparcaments que li donin servei. Aquesta intervenció tindrà en compte la 
importància de la continuïtat biològica al llarg dels cursos del riu.

Pel que fa a La Copa, es preveu establir una vinculació evident amb el Barri Vell, 
fent que tant per l’ús quotidià com pel turisme ocasional, parc i ciutat s’enllacin 
en un trajecte còmode per oferir usos complementaris.

Les àrees d’aparcament es redissenyen seguint criteris de sostenibilitat (evitant 
la imatge d’esplanada d’asfalt com a model d’aparcament), incloent espais verds 
i arbrats, drenatges filtrants, i itineraris per als vianants per desfer les actuals 
barreres entre la ciutat i el parc.
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Figura 44. Zonificació Parc de la Devesa

Font: Pla Especial Devesa

Taula 15. Reducció de mobilitat generada associada al Pla Especial Devesa

Taula 16. Increment de mobilitat generada associada al Pla Especial Devesa

Sectors Descripció

SECTOR 1: 
Integració de les Ribes del Freser

Reducció de la mobilitat de pas (vehicles i desplaçaments a peu) vinculada a la 
supressió de 350 places d’aparcament en superfície situades al front perimetral 
del riu Ter.

SECTOR 2: 
Recuperació de la Devesa Històrica

Reducció de la mobilitat de pas (vehicles i desplaçaments a peu) vinculada a la 
supressió de les 250 places d’aparcament en superfície situades al Camp de 
Mart, obertes al públic en dies de mercat setmanal (dimarts i dissabte).

SECTOR 3:
Integració urbana

Reducció de la mobilitat a peu vinculada als aparcaments que se suprimiran, 
situats en els sectors 1 i 2.

Sectors Descripció

SECTOR 1: 
Integració de les Ribes del Freser

Increment de mobilitat quotidiana associada al lleure, vinculada a la millora de 
l’accessibilitat a peu i en bicicleta.

SECTOR 2: 
Recuperació de la Devesa Històrica

Increment de mobilitat quotidiana associada al lleure, vinculada a la millora de 
l’accessibilitat a peu i en bicicleta.

SECTOR 3:
Integració urbana

Increment de mobilitat quotidiana associada al lleure, vinculada a la millora de 
l’accessibilitat a peu i en bicicleta.
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4.2.  SUPRESSIÓ DE L’APARCAMENT DEL PARC DE LA DEVESA

Un dels punts més sensibles que contempla el Pla Especial i el Pla de Mobilitat Urbana 
és l’eliminació de l’aparcament de la Devesa. Aquest aparcament compta amb 350 
places lliures amb una restricció d’accés de la seva meitat oest els dimarts i dissabtes 
de 6 a 18h. Per això s’ha separat l’anàlisi en dues parts, est i oest.

Aparcament Devesa EST Entrada al aparcament Devesa OEST

S’ha realitzat un anàlisis de la demanda actual de l’aparcament mitjançant un 
comptatge d’ocupació i una classificació dels vehicles segons la seva matrícula per 
conèixer el lloc de residència dels usuaris de l’aparcament.

Es constata una ocupació de l’aparcament inferior al 50% en les dues zones del parc.

Taula 17. Dades d’ocupació de l’aparcament de la Devesa (dia feiner de 16:00 a 17:00h)

Places 
comptabilitzades Places ocupades % Ocupació % Vehicles censats a 

Girona ciutat

ZONA OEST 181 85 47,0 % 20,0 %

ZONA EST 168 80 47,6 % 7,5 %

TOTAL 349 165 47,2 % 13,9 %

Font: INTRA, S.L.

La proporció de vehicles censats a la ciutat de Girona representa el 14%, els de la 
comarca del Gironès, el 39% i els de la província de Girona el 79%. 
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Figura 45. Percentatge de procedència dels vehicles de l’Aparcament de la Devesa nivell comarca, 
província i Catalunya

Figura 46.
Font: INTRA, S.L.

Amb aquesta informació es pot concloure el que ja s’ha constatat a l’hora de descriure 
les grans bosses d’aparcament de la zona. Són majoritàriament utilitzades per 
persones de fora de la ciutat que hi estacionen el cotxe, previsiblement durant tota la 
jornada laboral. A més a més, el nivell d’ocupació està lluny de trobar-se saturat pel 
que fàcilment la demanda podrà ser absorbida pels aparcaments propers i pels 
aparcaments dissuasoris que contempla el PMU.

Província de Girona 
79,4%

Resta de Catalunya 
12,1%

Fora de Catalunya 8,5%

Gironés 39,4%

Alt Empordà 6,1%

Baix Empordà 9,1%

La Garrotxa 4,2%

Selva 9,7%

Pla de l'Estany 10,9%

Fora de la provincia 
20,6%

Girona 
ciutat 
13,9%

Resta de 
la 

comarca 
25,5%

Fora de 
la 

comarca 
60,6%
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4.3.  REDUCCIÓ DE CALÇADA DEL CARRER GÜELL ENTRE LES ROTONDES 
DEL RELLOTGE I DE LA DEVESA

El Pla Especial Devesa proposa la reducció de calçada del carrer Güell entre les 
rotondes del Rellotge i de la Devesa. La secció del carrer disposa ara mateix de dos 
carrils de circulació per sentit, separats per un espai central d’aparcament de turismes.

En un tram que coincideix amb el vial perimetral del parc, l’aparcament es distribueix 
en dues fileres d’estacionament disposat en bateria; en l’altre (el de connexió amb la 
rotonda de la Devesa), l’aparcament es distribueix en 3 fileres (una central disposada 
en cordó i les altres dues en bateria).

Figura 47. Sentits de circulació i carrils per sentit

Font: Pla de Mobilitat Urbana Girona (desembre 2014)

Carrer Riu Güell, entre rotonda de la Devesa i vial 
perimetral al parc.

Carrer Riu Güell. Vial perimetral al parc. Al fons, 
rotonda del rellotge.

1 2

1

2
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Carrer Riu Güell. Sentit Rda. Devesa (2+0). Pg. Devesa. Tram reservat a veïns i serveis 
municipals (1+0). 

La proposta del pla especial pretén suprimir els dos carrils d’entrada des de la rotonda 
del Rellotge per reubicar l’estacionament en l’espai contigu al parc i reconvertir un dels 
dos carrils de sortida, a entrada (1+1).

Figura 48. Proposta de canvi de sentits de circulació i carrils per sentit (de 2+2 a 1+1)

  
Font: Pla Especial Devesa

Parc de la Devesa

Rotonda
de la Devesa

Rotonda
del Rellotge
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Per conèixer quina és la situació actual de la mobilitat i l’impacte de la nova mobilitat, 
com a punt de partida es disposa de dades d’intensitat de trànsit del carrer Riu Güell.

Aquestes dades s’han obtingut dels comptatges realitzats durant el mes de febrer de 
2015 en un dia feiner “tipus”, en hora punta de matí i tarda (de 8 a 9 del matí i de 17 
a 18 de la tarda).

Complementàriament aquesta informació s’ha contraposat i contextualitzat amb les 
dades d’intensitat mitjana diària de trànsit municipal, corresponents al PMU de Girona 
(nov. 2014).

És important conèixer el nivell de servei actual del carrer Riu Güell, per on es realitzarà
l’entrada i la sortida de vehicles de l’aparcament, per observar-ne possibles alteracions.

La configuració i característiques dels vials d’accés al parc i a l’aparcament en 
determinarà la seva capacitat màxima, és a dir, el nombre de vehicles màxim que 
poden circular per un tram de carrer sense arribar a la congestió.

Coneguda la capacitat màxima i la demanda actual de trànsit, es podrà establir en quin 
nivell de servei es troba la via urbana, classificant-lo en una escala de A (sense 
conflictes) fins a F (congestió).

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.
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� 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 18. Definició dels nivells de servei

Font: Highway Capacity Manual

Capacitat d’una via urbana

La capacitat d’una via urbana en condicions ideals és de 1.900 vehicles/hora i carril. No 
obstant, cal aplicar uns factors de reducció de la capacitat ideal segons els següents 
elements:

1) Nombre de carrils

2) Amplada del carril

3) % vehicles pesants

4) Inclinació de la rasant

5) Estacionament de vehicles

6) Parades d’autobús

7) Situació en el nucli urbà

8) Girs a la dreta i a l’esquerra

9) Temps de verd dels semàfors (si n’hi ha)

La capacitat d’una via urbana en condicions ideals és de 1.900 vehicles/hora i carril. No 
obstant, cal aplicar uns factors de reducció de la capacitat ideal segons els següents 
elements:

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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Taula 19. Factors pel càlcul de la intensitat de saturació (S) i la capacitat de la via urbana (C)

Element Fórmula Variable

N Nombre de carrils N N: nombre de carrils

fa Amplada del carril (5,4+A)/9 A: amplada (m)

fvp Vehicles pesats 100/(100+P) P: percentatge pesants (%)

fi Inclinació rasant 1-I/100 I: inclinació rasant (%)

fe Estacionament 1-(M/(100+N)) M: moviments estacionament en 1h

fb Parades bus 1-(B/(120*N)) N: autobusos que paren per hora

fz Situació - 0,9 centre urbà i 1 altres zones

fgd Girs a la dreta 1-0,15P P: proporció vehicles que giren a dreta (%)

fgi Girs a l'esquerra 1/(1+0,05P) P: proporció vehicles que giren a esquerra (%)

S Capacitat via 1900*N*fa*fvp*fi*fe*fb*fz*fgd*fgi -

C Capacitat via urbana S*(V/T) V: duració semàfor verd | T: duració del cicle

Font: Highway Capacity Manual

4.3.1. Nivell de servei actual en hora punta (2+2)

A continuació es determina el nivell de servei del carrer Riu Güell en el tram delimitat 
per les rotondes del Rellotge i de la Devesa (300 metres), que disposa de 2 carrils de 
circulació per sentit. 

Els comptatges s’han realitzat en hora punta de matí i de tarda de dia feiner (de 8 a 9 
del matí i de 17 a 18 de la tarda).

S’estima la IMD del carrer Güell en base a les distribucions horàries del volum de 
vehicles registrats en els punts d’aforament automàtics de la zona:

� Carrer Riu Güell (sentit Devesa), IMD de 11.908 vehicles.

� Carrer Riu Güell (sentit Rellotge), IMD de 6.438 vehicles.

En sentit rotonda de la Devesa (2+0)

En sentit rotonda de la Devesa, el vial disposa de dos carrils de circulació (3 metres 
d’amplada per carril), amb una inclinació de la rasant entre el 0 i el 2%. En aquest 
tram de carrer hi ha una parada de bus, situada mot a prop de la rotonda de la Devesa 
i 3 semàfors amb polsador, dos d’ells situats a la intersecció amb les rotondes que 
delimiten el tram, i el tercer, al mig del tram, seguint les trajectòries del pg. de la 
Barca i del carrer Cerverí.  

Tenint en compte tots aquests condicionants, s’estima que la capacitat aproximada del 
tram del carrer Riu Güell és de 2.650 vehicles/hora en sentit rotonda de la Devesa.

En dia feiner hi circulen en hora punta de matí, 746 vehicles (6.8% del trànsit diari), i 
en hora punta de tarda, 835 vehicles (6.5% del trànsit diari).
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Taula 20. Nivell de servei actual del carrer Riu Güell en hora punta (dia feiner - sentit Devesa)

Font: INTRA, S.L.

En sentit rotonda del Rellotge (2+0)

En sentit rotonda del Rellotge: el vial disposa de tres carrils, dos de circulació de 
vehicles i un d’aparcament en filera (3 metres d’amplada per carril), amb una inclinació 
de la rasant entre el 0 i el 2%. En aquest tram de carrer hi ha una parada de bus, 
situada mot a prop de la rotonda de la Devesa i 3 semàfors amb polsador, dos d’ells 
situats a la intersecció amb les rotondes que delimiten el tram, i el tercer, al mig del 
tram, seguint les trajectòries del pg. de la Barca i del carrer Cerverí.  

Tenint en compte tots aquests condicionants, s’estima que la capacitat aproximada del 
tram del carrer Riu Güell és de 2.650 vehicles/hora en sentit rotonda del Rellotge.

En dia feiner hi circulen en hora punta de matí, 559 vehicles (8,1% del trànsit diari), i 
en hora punta de tarda, 454 vehicles (7,6% del trànsit diari).

Taula 21. Nivell de servei actual del carrer Riu Güell en hora punta (dia feiner – Sentit Rellotge)

Font: INTRA, S.L.

Sentit Devesa (matí 8:00 a 9:00)

Trànsit (veh/h.punta) [6,8% IMD] 746

Capacitat (veh/h) 2.654

Índex de saturació (IS) 28

Nivell de servei B

Descripció NdS Molt fluid

Sentit Devesa (tarda 17:00 a 18:00)

Trànsit (veh/h.punta) [6,5% IMD] 835

Capacitat (veh/h) 2.654

Índex de saturació (IS) 31

Nivell de servei B

Descripció NdS Molt fluid

Sentit Rellotge (matí 8:00 a 9:00)

Trànsit (veh/h.punta) [8,1% IMD] 559

Capacitat (veh/h) 2.518

Índex de saturació (IS) 22

Nivell de servei A

Descripció NdS Sense conflictes

Sentit Rellotge (tarda 17:00 a 18:00)

Trànsit (veh/h.punta) [7,6% IMD] 454

Capacitat (veh/h) 2.618

Índex de saturació (IS) 17

Nivell de servei A

Descripció NdS Sense conflictes
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Conclusions

El carrer Riu Güell, en el tram comprès entre les rotondes del Rellotge i de la 
Devesa actualment no presenta problemes de congestió en hora punta de 
dia feiner. Es detecten nivells A i B: 

� En sentit Devesa el nivell de servei és molt fluid, equivalent a nivell B.

� En sentit Rellotge el nivell de servei no presenta conflictes, equivalent a nivell A.

4.3.2. Nivell de servei futur del vial en hora punta (1+1)

Si s’observen les dades de mobilitat generada per l’adequació d’usos del parc, 
l’increment de trànsit és nul. Però, el fet de que el carrer passi a tenir un carril per 
sentit, dificultarà la gestió del trànsit, ja que hi haurà una notòria pèrdua de capacitat 
màxima del vial. S’ha realitzat el càlcul de capacitat a partir del trànsit rodat actual en 
hora punta.

L’estudi de capacitat futura s’ha calculat per les dues alternatives plantejades2. En la 
primera, tal i com es detalla a l’apartat de propostes, caldria semaforitzar l’accés al vial 
de servei i a l’aparcament des de la rotonda de la Devesa. Això comporta una 
modificació del cicle  semafòric, donant més prioritat de pas als vianants respecte al 
trànsit rodat.

En canvi, en la segona alternativa no s’hauria de semaforitzar cap punt, així que es 
mantindria el mateix cicle semafòric amb l’únic canvi de la reducció de carrils.

Taula 22. Nivell de servei futur del carrer Riu Güell en hora punta

Font: INTRA, S.L.

                                          
2

Veure apartat 5.3.1 – (Mesures correctores) Xarxa viària.

Alternativa 1 Alternativa 2

Sentit Devesa

Trànsit (veh/h.punta) [7% IMD] 835 835

Capacitat (veh/h) 1015 1304

Índex de saturació (IS) 82 64

Nivell de servei D C

Descripció NdS Molt dens Entre fluid i dens

Sentit Rellotge

Trànsit (veh/h.punta) [7% IMD] 559 559

Capacitat (veh/h) 938 1206

Índex de saturació (IS) 60 46

Nivell de servei C B

Descripció NdS Entre fluid i dens Molt fluid
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Conclusions

Atenent al trànsit de pas actual, si es planteja la primera alternativa, el 
nivell de servei del nou vial en hora punta s’estima que tindrà un 
comportament entre fluid i molt dens:

� En sentit Devesa s’estima un nivell de servei molt dens, equivalent a un nivell D, 
amb un índex de saturació del 82%.

� En sentit Rellotge s’estima un nivell de servei entre fluid i dens, equivalent a un 
nivell C, amb un índex de saturació del 60%.

Si es planteja la segona alternativa, el nivell de servei del nou vial en hora 
punta s’estima que tindrà un comportament entre molt fluid i dens:

� En sentit Devesa s’estima un nivell de servei entre fluid i dens, equivalent a un 
nivell C, amb un índex de saturació del 64%.

� En sentit Rellotge s’estima un nivell de servei molt fluid, equivalent a un nivell B, 
amb un índex de saturació del 46%.
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4.4.  CONSIDERACIONS DE GÈNERE

Un altre aspecte que cal considerar en els estudis d’avaluació de la mobilitat generada
és si la distribució modal presenta diferències atenent al gènere de l’individu. És ben 
conegut que hi ha diferències entre dones i homes quant a les condicions, necessitats i 
maneres reals de desplaçar-se. En l’avaluació de la mobilitat generada s’ha de 
considerar aquest aspecte.

Les diferències més importants rauen en:

� La tria de mitjans de transport: els homes viatgen més sovint amb cotxe o en 
moto i les dones utilitzen en major grau el transport públic o van a peu. Això està 
relacionat amb el fet que, tot i que la tinença de carnet de conduir ja fa temps que 
s’ha igualat en els col·lectius més joves, els homes disposen en major mesura de 
cotxe o moto, i davant de disponibilitat d’un vehicle a la família és ell qui l’acaba 
per utilitzar.

� Els models de desplaçar-se: les dones tenen, generalment, cadenes de viatges 
més complicades, formades per vàries parts de viatges. Els homes viatgen més 
sovint directament entre la casa i la feina. Aquest fet s’explica donat que les 
dones, generalment, es responsabilitzen de la casa, llar i nens, i realitzen els 
viatges de compres i a l’escola.

� La longitud del trajecte: Els homes viatgen de mitjana distàncies més llargues que 
les dones.

� L’hora del viatge: El fet que les dones no tinguin tanta presència en el mercat 
laboral remunerat fa que moltes dones no estiguin condicionades en l’horari dels 
seus desplaçaments. En contrapartida, aquests viatges tenen lloc durant hores 
amb baix servei del transport públic.

� Les necessitats: les dones experimenten generalment una inseguretat més gran en 
el sistema de transport que els homes. El mal estat d’algunes infraestructures o 
serveis (falta d’enllumenat, abandonament...) poden dissuadir més fàcilment del
seu ús a una dona que a un home.

En la planificació de la nova mobilitat caldrà tenir en compte aquests aspectes. 

En base a complexos de característiques similars que es coneixen es preveu que la 
distribució de gèneres sigui del 50%. A més, la bona oferta de transport públic de la 
zona afavoreix que no existeixi tal discriminació.

No es preveu, per tant, la necessitat d’endegar propostes per reduir la discriminació 
per qüestions de gèneres, ja que es considera que aquesta no existeix al parc de la 
Devesa.
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4.5.  CONSIDERACIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT VIÀRIA

El tractament de la seguretat viària és un altre aspecte que es considera clau a l’hora 
d’abordar i plantejar millores urbanístiques que contribueixin a avançar cap a un model 
de mobilitat més sostenible.

Cal un canvi d’actituds amb una voluntat decidida per assolir aquest objectiu. 
L’autocontrol en la velocitat i el respecte pels altres poden evitar moltes situacions de 
risc que tenen com a conseqüència la lesió de persones. Si conduïm de forma 
respectuosa i amable podem influir en el comportament de la resta de conductors i 
també en el benestar dels residents i visitants. En aquest sentit, s’ha d’avançar 
conjuntament per a aconseguir un ús adequat de l’espai públic i el respecte envers la 
senyalització.

Les dades d’evolució de la sinistralitat a Catalunya dels darrers anys mostren una 
tendència general positiva. Fonamentalment, la millora de les xifres s’ha d’atribuir a la 
reducció dels accidents i de les víctimes en carretera, mentre que la situació en zona 
urbana, amb lleugeres variacions anuals, mostra un descens més suau i es manté com 
a assignatura pendent de la seguretat viària al nostre país. 

Conscient d’aquesta realitat, el Servei Català de Trànsit manifesta la necessitat de 
plantejar mesures adreçades específicament a la millora de la seguretat viària en 
l’àmbit urbà amb el propòsit de reduir l’accidentalitat i prevenir sinistres.

Els estudis i estadístiques que elaboren els organismes responsables de la gestió del 
trànsit confirmen l’accidentalitat com un problema complex on intervenen multitud de 
factors. La necessitat d’estructurar el problema redueix aquests factors a quatre: la 
persona, el vehicle, la via i la gestió de la mobilitat que es fa en cada cas.

Per atacar el problema, reconeixent la seva complexitat, cal utilitzar tots els recursos i 
mesures a disposició. Cal assumir la idea que, en seguretat viària els efectes d’una 
actuació es poden valorar en termes numèrics, però que cap mesura, per petit que 
sigui l’efecte, és menyspreable.

En l’àmbit local aquesta idea és fonamental, ja que es té un contacte directe i molt 
immediat amb els problemes i les seves conseqüències. En l’àmbit municipal és encara 
més fàcil comprovar com mesures de poca envergadura econòmica resulten en 
beneficis ben percebuts pels ciutadans. Així, a l’hora de plantejar solucions s’han de 
considerar totes les mesures a l’abast, les més costoses i també les més simples; les 
més concretes i les que tenen a veure amb la percepció o el comportament del 
conductor. Totes elles són part d’aquest fenomen complex que és l’accidentalitat en el 
trànsit i totes elles contribueixen a reduir el nombre de sinistres amb víctimes i el 
nombre d’individus involucrats en accidents de trànsit.

Estudi d’avaluació de la mobilitat generada
Pla Especial Devesa

85

5.  PROPOSTES

Amb l’objectiu d’ordenar i clarificar les mesures i propostes d’actuació que tenen a 
veure amb la mobilitat i que afectaran a curt i a mig termini a l’àmbit d’influència del 
parc de la Devesa, s’ha trobat convenient delimitar i separar les propostes recollides i 
previstes en el PMU de Girona, aprovat el desembre de 2014 (amb horitzó 2018), 
d’aquelles contemplades en el Pla Especial Devesa, que molt probablement s’acabaran 
executant en una fase més avançada (amb horitzó previst no inferior a 10 anys):

� En primer lloc s’analitzen les propostes descrites al PMU de Girona i que són 
sensibles de produir una afectació a la zona del parc de la Devesa. 

� En segon lloc s’especifiquen les mesures en l’àmbit de la mobilitat que 
contemplava la versió inicial del Pla Especial Devesa. 

� En tercer lloc, es conclou amb la versió definitiva del Pla Especial Devesa, 
que inclou mesures correctores aportades pel present estudi d’avaluació de la 
mobilitat generada, que afinen les propostes inicials del Pla Especial Devesa que 
afecten a la mobilitat, amb la voluntat de millorar-la, fomentant i prioritzant una 
mobilitat més segura i sostenible.

Figura 49. Pla Especial Devesa, model 3D

Font: Pla Especial Devesa
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Com s’ha remarcat, l’horitzó del Pla de Mobilitat Urbana és més proper que la previsible 
implementació del Pla Especial Devesa. Això pot comportar que alguna de les 
propostes descrites al PMU es poden haver executat amb anterioritat. Aquestes 
actuacions han de ser coherents amb el Pla Especial i per tant, caldrà avaluar les 
mesures implantades, prèvia execució del Pla Especial Devesa.

Finalment, es vol remarcar la incidència de la participació ciutadana en el Pla Especial
Devesa. L’Ajuntament de Girona ha volgut fer partícips als ciutadans de la ciutat en el 
procés de la creació del nou espai Devesa. 

Figura 50. Qüestionari “La Devesa, el gran parc urbà de Girona”

Font: Ajuntament de Girona
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Aquest procés participatiu inclou actuacions als barris i escoles, un qüestionari (amb 
més de 2.300 respostes) i una jornada de debat programada pel dia 28 de març del 
2015. Tot el procés està coordinat per una comissió de participació i controlat per una 
comissió de seguiment. Un dels temes tractats pels residents en aquesta jornada va 
ser la possible reubicació del mercat a l’espai de la Copa.

Qualsevol modificació de les activitats a l’interior del parc pot comportar una 
reestructuració de les necessitats de mobilitat (parades del transport públic, 
aparcament, vials interns, carrils bici...), que caldrà considerar amb deteniment.

Per això es vol fer entendre que les propostes de millora que es descriuen a 
continuació són les avaluades (a dia d’avui) des del punt de vista tècnic d’experts en 
mobilitat i s’espera que es tinguin en consideració, però són els ciutadans qui 
decideixen en última instància el seu model d’espai urbà i d’esbarjo.

Es recomana que en el moment de l’execució del Pla Especial Devesa es revisin les 
diferents propostes i actuacions plantejades i realitzades en relació a la mobilitat per tal 
de que les actuacions i mesures a executar siguin coherents amb les polítiques de 
mobilitat de l’ajuntament i amb la resta d’infraestructures de la ciutat.
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5.1.  PROPOSTES DE MILLORA EN LA MOBILITAT CONTEMPLADES AL PMU

El Pla de Mobilitat Urbana de Girona (desembre 2014) contempla un seguit de 
propostes (algunes ja en execució) que afectaran a la mobilitat de la zona d’estudi. 

El PMU té com a horitzó el 2018 mentre que l’execució del Pla Especial Devesa està 
prevista en un termini més llunyà. Quan s’executi caldrà avaluar quines propostes del 
PMU encara no s’han dut a terme, per tal de poder peveure la seva integració al Pla 
Especial.

5.1.1. Xarxa viària

El PMU no contempla cap canvi en la infraestructura viaria de circulació rodada. El que 
si proposa és aplicar una jerarquització de la xarxa per tal d’afavorir la circulació de les 
grans vies i derivar el flux dels carrers veïnals. Aquesta jerarquització ve lligada amb 
mesures d’actuacions de millora.

A les proximitats del parc només es contempla un canvi de xarxa primària a secundaria 
del pont de la Barca.

Figura 51. Propostes d’actuació a la Xarxa de vehicles privats motoritzats

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Girona (desembre 2014)
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El PMU també contempla altres actuacions que afecten el vehicle privat, i de les quals 
també se’n podria beneficiar el parc de la Devesa:

� Pla d’impuls del vehicle elèctric: punts de recàrrega, aparcament prioritari, etc.

� Pla d’incentivació de l’ús del cotxe compartit.

5.1.2. Aparcament

El Pla de Mobilitat Urbana de Girona contempla una sèrie d’actuacions als aparcaments
propers a la Devesa.

Les actuacions que es contemplen al perímetre del parc:

� Eliminar la bossa d’aparcaments existent entre el riu Ter i el parc de la Devesa.

� Creació d’aparcaments de tarifa tova (diària) a P. Pedret.

� Nova zona verda per a residents del Barri Vell al carrer Berenguer Carnisser.

� Creació d’aparcaments de tarifa tova (diària) al passeig Güell-Devesa.

Les actuacions que es contemplen a les proximitats del parc:

� Espai d’aparcament temporal (també aparcament de caravanes).

Les actuacions que poden afectar a l’ús actual d’aparcament massiu de les proximitats 
del parc:

� Creació d’aparcament dissuasori a Mas Gari de 400 places (entrada sud).

� Creació d’aparcament dissuasori a Domeney de 500 places (accés Girona Oest de 
l’AP7).

Aquets aparcaments estaran connectats al centre de la ciutat mitjançant autobusos 
llançadora.
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Figura 52. Proposta d’aparcaments entorn Devesa

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Girona (desembre 2014)
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Figura 53. Proposta d’aparcaments (posició d’aparcaments dissuasoris)

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Girona (desembre 2014)



Estudi d’avaluació de la mobilitat generada
Pla Especial Devesa

92

5.1.3. Xarxa de vianants

El PMU contempla també una sèrie d’actuacions de millora en la xarxa de vianants.
L’accessibilitat actual al parc és correcta, però les grans vies de vianants que 
contempla el Pla han de millorar en alguns trams.

Figura 54. Proposta de xarxa de vianants (voreres)

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Girona (desembre 2014)

Tanmateix, el PMU també contempla la millora d’alguns guals a les proximitats del parc 
per adaptar-los a persones amb mobilitat o visibilitat reduïda. 
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Figura 55. Proposta de xarxa de vianants (guals)

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Girona (desembre 2014)

5.1.4. Xarxa ciclable

Respecte a la xarxa ciclable hi ha un seguit de mesures que es preveuen en les 
rodalies del parc. D’aquesta manera es dóna continuïtat a bona part de la xarxa.

Les propostes que contempla el PMU amb actuació directa al perímetre (o a l’interior 
del parc) són:

� Carril bici perimetral al parc de la Devesa.

� Connexió de la xarxa actual de carrils bici amb el parc de la Devesa.

També la millora o la creació de grans eixos de pas que van a parar al parc o a les 
seves proximitats:

� Font de l’Abat a Pont de la Barca – carril bici segregat (ja realitzat).

� Construcció del carril bici sota el viaducte (Pont de Pedret – plaça Poeta 
Marquina).

� Carrer Illa-Auditori – millora de la connexió (no es contempla en les propostes 
immediates del PMU al 2018, però sí com part de la xarxa definitiva).
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Figura 56. Proposta de xarxa ciclable

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Girona (desembre 2014)

Via compartida (ja executat) Zona 30 marcada
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Respecte l’aparcament de bicicletes, el PMU indica que cal millorar l’oferta a les 
proximitats de l’Auditori i a la part oest del parc, aprofitant el nou traçat de carril bici 
que voreja el riu Güell.

Figura 57. Possible grau d’implantació de la xarxa d’aparcaments

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Girona (desembre 2014)
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Per últim, el PMU no contempla nous aparcaments de Girocleta a les proximitats del 
parc.

Figura 58. Properes zones d’ampliació de les estacions de la Giroleta

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Girona (desembre 2014)
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5.1.5. Mobilitat en transport públic

Ferrocarril

El PMU fa referència a una millora horària del transport de Ferrocarril i a l’adaptació d’
aquests horaris a la resta de transports, per disposar d’una bona interconnexió modal.

Autobús interurbà

El PMU contempla, en la seva proposta TP6, la construcció d’una l’estació d’autobusos 
interurbans soterrada amb intermodalitat amb el ferrocarril.

L’horari d’autobusos ha d’estar adaptat als horaris laborals i d’estudi. També s’esmena 
un estudi de preus per a què el bus interurbà sigui competitiu en relació al vehicle 
privat.

Autobús urbà

Sobre el bus urbà hi ha més propostes d’actuació a curt termini, que es podran veure 
afectades per la remodelació del parc de la Devesa a mig termini:

� Millora del recorregut de la L10 fins a la rotonda del Rellotge (parc de la Devesa).

� Millora del punt de connexió Correus/Jutjats (bus urbà i interurbà).

� Millora de les parades amb gran demanda.

� Millores en l’accessibilitat i la velocitat comercial (prioritat en els semàfors).
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Figura 59. Proposta xarxa de bus urbà

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Girona (desembre 2014)
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5.2.  PROPOSTES DE MILLORA DE LA MOBILITAT CONTEMPLADES AL PLA 
ESPECIAL DEVESA (VERSIÓ INICIAL)

A continuació es descriuen les propostes específiques que contemplava el Pla Especial
Devesa, el qual fa un zoom de la mobilitat que afecta al parc i al seu àmbit d’influència.

Figura 60. Proposta d’actuacions del Pla Especial Devesa

Font: Pla Especial Devesa

5.2.1. Xarxa viària

El Pla Especial contemplava una millora dels espais perimetrals del parc que tenen 
afectació sobre la xarxa de vehicles motoritzats. Aquestes són:

� Modificació del carrer Güell, de dos carrils per sentit a un carril per sentit.

� Adequació dels accessos al carrer Güell.

� Adequació dels accessos a l’Auditori i Palau de Congressos.

5.2.2. Aparcament

El Pla Especial contemplava una reordenació de l’aparcament actual per tal de millorar 
l’accés al parc i dotar-lo d’una continuïtat més gran amb el traçat de la ciutat. En 
concret planeja:

� Desplaçar l’aparcament del carrer Güell per pal·liar la frontera que produïa 
juntament amb el carrer i el parc. (1)

� Millora de l’accessibilitat (millorar la vinculació amb el Barri Vell) i possible canvi 
d’ús de l’aparcament proper a la Copa. Actualment és d’ús lliure i es vol estudiar 
passar-ho a zona verda/peatge tou (proposta contemplada també al PMU). (2)

� Millora de l’aparcament de l’Auditori i Palau de Congressos adjacent a la junció 
entre el riu Güell i el Ter, actualment d’us gratuït. Inclou l’estudi d’urbanització de 
la junció entre els rius. (3)
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� Eliminació de l’aparcament del passeig de la Devesa (350 places actualment) per 
aprofitar l’espai de la riba dreta del riu Ter (proposta contemplada també al PMU). 
(4)

� Eliminació de l’aparcament temporal dels dies de mercat (300 places) que ocupa 
part de l’interior del parc de la Devesa (5).

Aquest aparcament (300 places) és provisional i està en ús des de 2014. Amb la 
proposta de l’EAMG d’implementar una alta rotació en els aparcaments propers en dies 
de mercat3, s’absorbiria la pèrdua d’oferta de places. Aquests aparcaments 
comptabilitzen 1.196 places (Pont de Pedret, C. del Riu Güell, Camí Font de l’Abat, Av. 
França-Sant Ponç).

Figura 61. Actuacions als aparcaments del Pla Especial Devesa

Font: Pla Especial Devesa

Les millores d’aquests espais han de seguir els criteris de sostenibilitat (espais verds, 
arbrat, drenatges, itineraris per a vianants...) per tal de deixar enrere el seu efecte 
barrera i la imatge d’esplanada d’asfalt.

Aquesta reordenació dels aparcaments afectarà directament a l’ocupació de les bosses 
d’aparcaments dels voltants. A les recomanacions de l’estudi es desenvolupa aquesta 
problemàtica.

                                          
3

Veure apartat 5.3.2.
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5.2.3. Xarxa de vianants

El Pla Especial preveu una millora dels accessos i de la continuïtat del parc amb la resta 
de la ciutat. Amb aquesta idea, es descriuen tres actuacions als accessos:

� Millorar l’accés Porta de la Ciutat i la continuïtat Devesa - Barri Vell (La Copa).

� Millorar l’espai d’entrada a la ciutat: Devesa – Güell.

� Millorar els accessos a la Fira i l’Auditori i Palau de Congressos.

La mobilitat interna del parc continua amb una configuració semblant en grans 
passejos de vianants. Urbanitzar els passeigs adequant el tractament dels paviments 
als diferents usos previstos i permesos. Es preveuen paviments durs a l’estructura de 
camins principals, i paviments tous a l’estructura de camins secundaris i senders.

5.2.4. Xarxa ciclable

El Pla Especial fa referència al Projecte d’urbanització del vial (de veïns) de la Devesa, 
ja executat, que descriu la tipologia d’aparcaments de bicicleta recomanats.

Figura 62. Aparcaments de bicicleta recomanats per la remodelació del carrer Güell

Font: Projecte d’urbanització del vial de la Devesa (2013)

No fa cap altre aportació específica sobre carrils bici, aparcaments de bicicletes o 
estacions de Girocleta, només certes recomanacions de reordenació dels vials interns 
per a que es permeti la circulació, tan de vianants com ciclistes (i excepcionalment 
vehicles de serveis).

Aparcaments de bicicleta instal·lats al vial veïnal de la Devesa
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5.2.5. Mobilitat en transport públic

El Pla Especial no esmena cap canvi en les xarxes de connexió amb transport públic a 
nivell de la Devesa, però a nivell de municipi el Pla de Mobilitat Urbana si que 
contempla la utilització dels aparcaments dissuasoris amb bus llançadora i d’altres 
actuacions de millora de gestió de la xarxa d’autobusos perimetral.
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5.3.  MESURES CORRECTORES DE L’ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT 
GENERADA

El present estudi d’avaluació de la mobilitat generada proposa una sèrie de mesures 
correctores que afinen i detallen les propostes del Pla de Mobilitat Urbana de Girona i 
del Pla Especial Devesa que afecten a la mobilitat del parc de la Devesa, amb la 
voluntat de millorar-la, fomentant i prioritzant una mobilitat més segura i sostenible. 

5.3.1. Xarxa viària

A les actuacions proposades a la xarxa viaria perimetral del parc de la Devesa s’han 
trobat alguns punts que poden ocasionar problemàtiques en la mobilitat rodada. En 
aquest apartat es vol donar resposta a futures preguntes que poden sorgir en 
l’aplicació del Pla Especial.

Així mateix es considera interessant proporcionar uns criteris de disseny a tenir en 
compte en cas de futures construccions que afectin a les rotondes i als accessos del 
parc.

Figura 63. Detall de la zona sud-oest del parc

Figura 64.
Font: INTRA, S.L.
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Ordenació de l’accés al carrer veïnal Pg. la Devesa

Es vol donar una solució íntegra a l’accés veïnal del passeig la Devesa. Es tracta d’una 
zona de nova construcció (2013) però amb la modificació de l’aparcament situat al 
carrer Riu Güell cal repensar l’accés de vehicles motoritzats.

Actualment el vial es troba alineat amb el passeig de la Devesa. Els cotxes que hi volen 
entrar han de disposar del comandament per baixar la pilona automatitzada i així 
poder continuar recte cap a la zona veïnal. Es tracta d’un vial al mateix nivell que la 
vorera de vianants.

La sortida està situada a l’altre costat, on conflueixen el passeig de la Devesa i el carrer 
de Joaquim Vayreda.

Pilones d’accés al vial de veïns Pilones d’accés al vial de veïns

Paviment del vial de veïns Paviment del vial de veïns

Aquest estudi pretén donar una solució integradora de la mobilitat prioritzant la 
permeabilitat i la continuïtat dels itineraris de vianants, així com la seguretat viària dels
moviments de vehicles en les entrades i sortides del pàrquing i del vial de veïns.
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S’han estudiat dues alternatives d’ordenació de l’espai. La primera d’elles respecta en 
gran mesura la vialitat actual (Entrada pel c. Riu Güell). La segona, modifica l’accés al 
vial de veïns (entrada per la rotonda c. Caterina Albert / c. Joaquim Vayreda), 
permetent la continuïtat de l’espai d’aparcament i una millor permeabilitat entre el parc 
i la trama urbana.

AAlternativa 1 – Entrada pel c. Riu Güell

Amb aquesta proposta es pretén mantenir l’accés veïnal amb una configuració 
semblant a l’actual. Complementàriament, permet el canvi de sentit als usuaris del 
pàrquing sense que hagin de sortir i donar la volta a la rotonda. Això sí, cal
semaforitzar l’encreuament per tal de donar la seguretat necessària a la cruïlla.

Pla Especial Devesa Estudi d’avaluació de la mobilitat generada

Problemàtiques observades Mesures correctores

� No dóna cap solució.

� S’ha millorat i comprovat els radis de gir (permet el 
pas d’autobusos).

� S’han col·locat semàfors al encreuament amb el 
carrer Riu Güell per tal de fer aquest accés segur.

� Zonificació de prohibit estacionar-se en 
l’encreuament.

� La distribució proposada permet el canvi de sentit 
dels vehicles.

� La distribució proposada permet un accés senzill al 
aparcament més proper a la rotonda de la Devesa.

� Es manté la parada d’autobús de la L11, sentit CAP 
Güell.

� Redistribució de l’aparcament en calçada del carrer 
Riu Güell.
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AAlternativa 2 – Entrada per la rotonda c. Caterina Albert / c. Joaquim 
Vayreda

Amb aquesta segona alternativa, es modifica l’accés al carrer veïnal (entrada per la 
rotonda c. Caterina Albert / c. Joaquim Vayreda), permetent l’eliminació d’un dels 
braços d’accés a la rotonda i la continuïtat de l’espai d’aparcament. Aquesta alternativa 
permet una millor integració de l’aparcament amb el parc de la Devesa i el guany de 
22 places d’estacionament per a turismes.

Figura 65. Accés per la rotonda del carrer Caterina Albert amb el carrer de Joaquim Vayreda

Font: INTRA, S.L.

Pla Especial Devesa Estudi d’avaluació de la mobilitat generada

Problemàtiques observades Mesures correctores

� No dóna cap solució.

� S’ha millorat i comprovat els radis de gir (permet el 
pas d’autobusos).

� La direcció del vial veïnal ha de canviar de sentit.

� La distribució proposada permet un accés senzill al 
aparcament més proper a la rotonda de la Devesa.

� Es desplaça la parada d’autobús de la L11, sentit 
CAP Güell i s’alinea amb la de l’altre sentit.

� Redistribució de l’aparcament en calçada del carrer 
Riu Güell.

� Amb aquesta configuració s’augmenten les places 
d’aparcament ofertades (22 places).
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Ordenació del accés oest al parc (Fira, Auditori i Palau de Congressos)

La zona oest del parc és una zona de gran complexitat. Justament on conflueixen els 
rius Ter i Güell el Pla Especial proposa un seguit de modificacions. La més notòria és el 
soterrament del tram final del riu Güell (ja canalitzat). Amb aquesta actuació 
s’aconsegueix un espai limítrof a l’Auditori i Palau de Congressos que cal resoldre per 
donar resposta a possibles problemàtiques relacionades amb la mobilitat i 
l’accessibilitat.

Figura 66. Detall de la zona oest del parc

Font: Pla Especial Devesa

El Pla Especial contempla treure tot el vial nord del passeig de la Devesa que 
travessava l’aparcament de 350 places. Per això cal donar una alternativa per l’accés 
de les mercaderies a l’Auditori i Palau de Congressos, l’accés als aparcaments per 
persones amb mobilitat reduïda i taxi (també situades al vial nord) i el nou accés al 
pàrquing.
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La proposta de reordenació de l’aparcament també ha de donar resposta a l’existència 
d’esdeveniments puntuals i excepcionals com el Fòrum IMPULSA, en els que cal
aplicar unes precaucions i un nivell de seguretat extraordinari. La disposició proposada, 
ampliant la zona d’aparcament a la part posterior de la Fira, permetrà la creació d’un 
perímetre de seguretat tancat al voltant de la Fira i l’Auditori i Palau de Congressos, 
així com un millor control en els accessos.

Per facilitar aquestes actuacions, es proposa el tancament del tram del riu Güell 
comprés entre els dos brancals actuals del passeig de la Devesa, la reconfiguració de 
l’aparcament (veure apartat 5.3.2) i la millora de la pavimentació de la via que fa 
frontera amb l’auditori i l’aparcament (veure apartat 5.3.3). Amb aquestes actuacions 
es pretén crear una millor configuració d’entrada al parc i als seus equipaments per la 
seva banda oest.

Figura 67. Reordenació de la zona oest del parc

Font: INTRA, S.L.
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Actuacions a les rotondes

La proposta del Pla Especial Devesa no defineix al detall la configuració de les rotondes 
que modifica. No especifica els radis de gir, els vials d’accés ni la seva amplada, ni 
tampoc l’accés al vial de servei sud del parc. En aquest apartat s’inclouen les 
recomanacions habituals en quan a seguretat de les rotondes i es fa una nova 
proposta de disseny.

Recomanacions generals de disseny

Si el seu disseny és correcte l’ús de rotondes presenta una sèrie d’avantatges comparat 
amb les cruïlles regulades amb semàfor:

� Ordenen el trànsit en interseccions complicades amb molts moviments 
diferents de manera que els conductors només han de controlar els moviments 
d’un costat. Per tant, es facilita molt la interpretació i la seguretat de la intersecció.

� Obliguen físicament els conductors a reduir la velocitat.

� Minimitzen el temps d’espera dels conductors.

� Són molt flexibles a l’hora d’adaptar-se a fluxos canviants entre els diferents 
brancs.

Això no obstant, les rotondes urbanes tenen també una sèrie d’inconvenients:

� Per a aconseguir un disseny correcte es necessita molt espai. Les minirotondes 
perden molts dels avantatges esmentats anteriorment, especialment la seva funció 
com a reductors de velocitat.

� Allarguen l’itinerari de vianants i ciclistes i resulta més complicat 
aconseguir encreuaments segurs i còmodes per aquests dos grups. El 
problema s’accentua si l’espai disponible és escàs. 

� Se saturen més fàcilment que les cruïlles regulades amb semàfor si la intensitat 
de trànsit és molt elevada. En aquests casos cal augmentar considerablement el 
diàmetre de la rotonda per a evitar el col·lapse.

En zona urbana, i més justificadament quan el transit sigui elevat, cal prioritzar la 
funció de les rotondes com a reductors de velocitat, enfront de la funció 
d’ordenació del trànsit. I, per tal de que això sigui possible, cal adoptar el disseny i el 
dimensionament correcte. En benefici de la seguretat viària, la geometria ha de definir 
les entrades a la rotonda encarades cap al centre de l’anella i forçant així la reducció 
de velocitat. 

Els gràfics següents resumeixen els principis bàsics per al bon disseny d’una rotonda 
urbana i els defectes més habituals.
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Disseny adequat de rotonda

� Rotonda diàmetre exterior mínim 
28 m en zona urbana.

� Radis mínims d’entrada i sortida de 
10 m i 12 m respectivament.

� Calçades laterals integrades amb 
entrada i sortida fora de la rotonda

� Passos de vianants senyalitzats 
amb refugi.

� Passos de vianants regulats amb 
semàfor, no cal refugi.

Disseny no adequat de rotonda

� Calçada lateral entra directament 
rotonda.

� Illot central dimensions reduïdes.
� Manca de radis d’entrada i sortida 

(per tant no es limita la velocitat).
� Passos de vianants no regulats 

amb semàfor, manca refugis en 
illot.

� Passos de vianants massa reculats 
(4 m màxim).

Les propostes que s’enumeren a continuació pretenen corregir les mancances 
detectades i van dirigides, fonamentalment, a reduir la velocitat de trànsit per les 
rotondes, la millora de la senyalització i l’obtenció d’unes condicions segures de la 
mobilitat a peu. 

� Modificar les entrades a la rotonda encarant-les cap al centre de l’anella i forçant 
així la reducció de velocitat.

� Acostar els passos de vianants a l’anella.
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� Establir passos de vianants en línies de desig de mobilitat per evitar el pas per 
àrees no marcades. 

� Cal evitar la presència d’elements de mobiliari (com contenidors de residus) dins 
de les rotondes, encara que es trobi en un àrea de zebrat. 

Les mesures es plantegen com a actuacions d’urbanització (físiques), però es poden 
dur a terme també mitjançant accions de caràcter tou més econòmiques, delineant els 
nous itineraris amb pintura i pilones. Cal assenyalar, que les marques viàries no solen 
ser suficient en la modificació de conductes consolidades i que requereixen un reforç 
físic, amb pilones.

Sempre que sigui possible, es recomana que l'illot tingui forma circular. En casos 
excepcionals es pot acceptar una forma el·lipsoïdal, sempre que aquesta tingui una 
baixa excentricitat (d'entre 0,75 i 1), ja que una de més alta provocaria unes 
acceleracions en els trams més rectilinis de la calçada anul·lar.

La dimensió de l'illot té una gran influència sobre la circulació a la rotonda i, per 
extensió, en les seves condicions de seguretat. Si es sobredimensiona l'illot, s'amplia el 
radi de curvatura que condiciona la trajectòria dels vehicles, cosa que es tradueix en
un augment de les velocitats (i consegüentment del risc d'accident). A tal efecte, es 
recomanen radis màxims d'entre 20 i 30 metres en àrees urbanes i màxims de 50 
metres en vies interurbanes.

Preferiblement, el centre de l'illot ha de quedar alineat amb els eixos de les vies 
confluents per evitar la possibilitat de transitar per dins de la pròpia rotonda sense 
variar la velocitat.

Figura 68. Alineació dels eixos confluent a la rotonda

Font: Dossier tècnic de seguretat viària. Millora de la seguretat de les rotondes. Servei català de trànsit.

En zona urbana es recomana reduir els radis de curvatura dels girs al voltant de l'illot 
central amb l'objectiu de moderar les velocitats dels vehicles. A més, la reducció del 
radi de l'illot central aporta la possibilitat de circumscriure's dins d'un emplaçament 
urbà de dimensions limitades i un cost d'implantació netament menor.
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Modificacions a la rotonda del Rellotge per la modificació del aparcament del 
carrer Riu Güell

Pla Especial Devesa Estudi d’avaluació de la mobilitat generada

Problemàtiques observades Mesures correctores

� Incorporació a la rotonda.

� No es defineix l’accés al vial de servei.

� Disseny de l’accés del vial de servei (pilones 
retractils).

� Modificació dels accessos de la rotonda del Rellotge.

� Millora dels radis de gir.

� Definició de l’accés a l’aparcament.
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Millora de la rotonda de la Devesa per la modificació de l’aparcament del 
carrer Riu Güell

AAlternativa 1 – Entrada pel c. Riu Güell

Rotonda de la Devesa

Pla Especial Devesa Estudi d’avaluació de la mobilitat generada

Problemàtiques observades Mesures correctores

� Radis de gir.

� Alineació dels eixos.

� No es defineix la continuació del vial de servei.

� Millora dels radis de gir.

� Definició dels accessos de la rotonda de la Devesa.

� Definició de l’accés a l’aparcament.

� S’han alineat els eixos amb el centre de la rotonda.

� Disseny de les trompetes d’accés a la rotonda del 
carrer del riu Güell per moderar la velocitat 
d’entrada dels vehicles.
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AAlternativa 2 – Entrada per la rotonda c. Caterina Albert / c. Joaquim 
Vayreda

La primera alternativa contempla mantenir el tram final del passeig de la Devesa per 
tal de fer-hi passar el bus i permetre els girs dins de l’aparcament sense haver d’arribar 
a la rotonda.

La segona alternativa contempla el canvi de sentit de circulació del vial veïnal. El 
disseny de la rotonda es manté igual, però un dels braços d’accés queda restringit al 
trànsit exclusiu de veïns. Aquesta configuració permet la continuïtat de l’espai 
d’aparcament i una millor integració d’aquest amb el parc de la Devesa. 

Pla Especial Devesa Estudi d’avaluació de la mobilitat generada

Problemàtiques observades Mesures correctores

� Radis de gir.

� Alineació dels eixos.

� No es defineix la continuació del vial de servei.

� Millora dels radis de gir.

� Definició dels accessos de la rotonda de la Devesa.

� Definició de la sortida del carrer veïnal.

� S’han alineat els eixos amb el centre de la rotonda.

� Disseny de les trompetes d’accés a la rotonda del 
carrer del riu Güell per moderar la velocitat 
d’entrada dels vehicles.
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Millora de la rotonda del carrer Caterina Albert amb el carrer de Joaquim 
Vayreda

AAlternativa 1 – Entrada pel c. Riu Güell

Pla Especial Devesa Estudi d’avaluació de la mobilitat generada

Problemàtiques observades Mesures correctores

� No presenta problemàtiques notòries.

� Preveure un espai per una marquesina per a la 
parada d’autobús (L11).

� Tant en l’alternativa 1 com en l’alternativa 2, si es 
creu convenient es pot estrènyer la calçada i 
eliminar la illeta de protecció per a vianants, situada 
al pas de vianants.

Estrenyiment de la calçada i eliminació de 
la illeta de protecció de vianants
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AAlternativa 2 – Entrada per la rotonda c. Caterina Albert / c. Joaquim 
Vayreda

Sortida del vial de veïns Rotonda C. Caterina Albert - C. Joaquim Vayreda

Pla Especial Devesa Estudi d’avaluació de la mobilitat generada

Problemàtiques observades Mesures correctores

� No presenta problemàtiques notòries.

� Reconfiguració de l’accés al vial de veïns, per 
permetre l’entrada de vehicles des de la rotonda.

� Preveure un espai per una marquesina per a la 
parada d’autobús (L11).

� Tant en l’alternativa 1 com en l’alternativa 2, si es 
creu convenient es pot estrènyer la calçada i 
eliminar la illeta de protecció per a vianants, situada 
al pas de vianants.
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Millora de la rotonda de l’Assemblea de Catalunya pel soterrament de la 
desembocadura del riu Güell

Pas de vianants a modificar Av. Josep Tarradellas Tram del riu Güell a soterrar darrera la Fira

Proposta Pla Especial Proposta de millora

Problemàtiques observades Solucions

� Accessos al aparcament.

� Alineació dels eixos.

� Pas de vianants sud.

� S’ha dissenyat un nou accés per l’aparcament de 
l’Auditori – Palau de Congressos.

� S’ha millorat i comprovat els radis de gir (permet el 
pas d’autobusos cap a l’interior de l’aparcament).

� S’ha soterrat un tram més del riu Güell per donar 
un espai d’estacionament prioritari (Fòrum 
IMPULSA).

� S’ha desplaçat el pas de vianants sud per alinear-ho
amb el traçat a peu.

� S’han col·locat illes de protecció per a vianants.
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5.3.2. Aparcaments

Un dels punts que pot crear més controvèrsia és la modificació dels aparcaments de la 
zona. La reducció de l’oferta o la modificació de la gestió dels mateixos pot ocasionar 
conflictes d’interessos entre la gran quantitat d’agents implicats (residents, treballadors 
i estudiants que hi deixen el cotxe, concessionaris, la Fira, l’Auditori i Palau de 
Congressos...). Per això s’han volgut preveure aquestes problemàtiques i donar 
resposta des d’una visió de conjunt, aliena a interessos particulars, atenent a criteris 
estrictament de mobilitat.

A part de la informació rebuda de l’Ajuntament de Girona, el Pla de Mobilitat Urbana i 
el Pla Especial Devesa contemplava una sèrie de mesures sobre els aparcaments 
(descrites en els apartats 5.1.2 i 5.2.2). En aquest apartat es descrivien les principals 
afectacions de l’oferta d’aparcament així com unes recomanacions per tal de donar 
resposta a possibles problemàtiques que puguessin esdevenir per aquesta pèrdua 
d’oferta.

El Pla Especial Devesa contemplava eliminar l’aparcament de la Devesa situat 
entre el parc i el riu Ter (al nord del parc). Actualment compta amb 350 places
d’aparcament gratuït utilitzades en gran mesura per població dels voltants de Girona 
que hi deixa el cotxe per anar a treballar, estudiar, fer gestions o oci a la ciutat.

També es contemplava l’eliminació de l’aparcament de la rambla de Xavier 
Cugat de 200 places, ja que l’any 2016 l’Estat Espanyol te previst construir en aquest 
terreny un arxiu provincial.

Per altra banda es pretenia eliminar l’ús temporal d’aparcament de l’esplanada
on hi estacionen uns 300 vehicles els dies de mercat i fira. Està situada a l’oest de
l’Auditori i Palau de Congressos. 

Calia veure l’afectació d’aquests aparcaments tant propers al parc si es pretenia donar 
una resposta coherent des del punt de vista de la mobilitat i la gestió de l’espai.

Es van distingir tres utilitzacions diferenciades d’aquests aparcaments:

� Oferta diària d’aparcament per persones de fora de la ciutat que van a fer 
gestions, treballar o estudiar a Girona.

� Aparcament pel mercat setmanal.

� Aparcament els dies d’activitat de la Fira, l’Auditori i Palau de Congressos.

Tenint en compte aquests usos principals es descrivien possibles solucions a les 
problemàtiques que podien sorgir al canviar l’oferta.
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Redistribució de l’oferta propera

L’oferta actual d’aparcament que existeix en les proximitats del parc de la Devesa 
(contemplada en l’apartat 3.1.4) està majoritàriament repartida en grans bosses 
d’aparcament gratuït d’ús públic.

S’ha observat que no s’arriba a la màxima ocupació en dies feiners i, per això, creiem 
que la zona té suficient capacitat d’absorció de la demanda amb la resta de bosses 
d’aparcament disponibles. Però al tractar-se d’un projecte a mig termini la demanda 
pot resultar no ser igual a l’actual. En aquest apartat s’hi descriuen algunes mesures a 
tenir en compte per facilitar que la resta d’aparcaments absorbeixin la demanda 
producte de la pèrdua de les 350 places de l’aparcament de la Devesa i les 200 de 
l’aparcament situat a la rambla Xavier Cugat.

� Millora en la rotació dels aparcaments: Implementar mesures d’alta rotació 
als aparcaments perimetrals per tal d’afavorir l’ús equitatiu de l’espai. En aquest 
aspecte el PMU ja proposa actuacions als aparcaments del carrer Riu Güell i a
l’aparcament de Pedret amb l’aplicació d’una tarifa tova diària. Però no en descriu 
el seu funcionament.

Per donar un servei prioritari els dies del mercat es proposa implementar 
l’alta rotació els dimarts i dissabtes mitjançant un sistema tarifari diferenciat. Una 
manera d’obtenir aquesta alta rotació sense penalitzar en gran mesura als usuaris 
és l’aplicació d’una tarifa gratuïta durant les primeres 1 o 2 hores i després passar 
a la tarifa usual per hores (incloent en el preu les primeres hores). Es pot fer 
extensible als aparcaments situats a l’altra banda del pont de l’avinguda França.

Per donar un servei preferencial als assistents a les activitats de la Fira i de 
l’Auditori i Palau de Congressos es proposa implementar un sistema de rotació en
l’aparcament proper a l’Auditori i en el del carrer del Poble Sahrauí els dies 
d’activitat.

� Convenis amb els aparcaments de pagament propers: Per tal d’oferir un 
servei prioritari a la Fira i l’Auditori i Palau de Congressos, una opció factible és 
arribar a convenis amb els aparcaments de titularitat pública en concessió.

Amb l’aparcament situat a la plaça Prudenci Bertrana (216 places), en quan s’acabi 
la concessió actual, es podrà arribar a un conveni amb les autoritats de la Fira i
l’Auditori i Palau de Congressos per tal de prioritzar l’ús pels assistents a les seves 
activitats.

� Ampliació de la zona verda: Per tal de compensar la pèrdua d’oferta de 
d’aparcament lliure dels veïns de la zona, es proposa transformar l’aparcament del 
carrer Joaquim Vayreda (ara mateix lliure) a un aparcament regulat de zona verda. 
D’aquesta manera s’incrementa l’oferta de zona verda que ja contempla el PMU al 
carrer de Berenguer Carnicer.
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Implementació dels aparcaments dissuasoris a les afores

El Pla de Mobilitat Urbana de Girona (horitzó 2018) contempla la creació de bosses 
d’aparcament dissuasòries a les afores de la ciutat, connectades al centre de la ciutat 
mitjançant autobusos llançadora.

Aquesta mesura pot resultar positiva per descongestionar el transit i l’aparcament al 
voltant del parc i ajuda a redistribuir l’oferta perduda per l’eliminació de l’aparcament 
de la Devesa, que, com s’ha vist a l’apartat 4.2, és utilitzat en gran mesura per 
població no resident al municipi de Girona.

Aquests tipus d’aparcaments tenen dos funcions bàsiques:

� Absorbir els vehicles de les persones residents en poblacions veïnes i que s’hi 
desplacen per raó de treball o estudi en dies feiners, majoritàriament, el que es 
coneix com mobilitat obligada.

� Absorbir els vehicles de les persones que venen a fer compres o oci els caps de 
setmana i festius.

Els aparcaments plantejats a Girona podran respondre a aquestes dues funcions si la 
seva connexió amb el centre de la ciutat és adient. Aquest servei d’autobús pot estar 
integrat en el sistema tarifari ATM o disposar d’un bitllet propi pels usuaris dels 
aparcaments a un preu competitiu que incentivi el seu ús. S’ha volgut exemplificar 
l’experiència d’aplicació d’aparcaments dissuasoris amb una ciutat de característiques 
semblants a Girona.

La ciutat de Groningen (Països Baixos) encara que, aïllada dels centres de poder 
(Utrecht, Brussel·les i La Haia), és un pol d’atracció de mobilitat de segon ordre. Amb 
gairebé 200.000 habitants, és un centre comercial, industrial i universitari.

Per evitar la congestió del centre comercial i històric de la ciutat, Groningen està 
envoltada d’aparcaments dissuasoris situats a les afores i connectats al centre 
mitjançant busos llançadora d’alta freqüència. El servei s’anomena “Park and Ride” i 
també està present en altres ciutats neerlandeses. El preu de l’estacionament és 
gratuït i el trajecte d’anada i tornada en bus fins al centre de la ciutat per a un màxim 
de 5 persones, és de 6€ (no permet la interconnexió amb la resta de busos).

Figura 69. Bus llançadora del servei “Park and Ride” (Groningen – Països Baixos)

Font: ELTIS.org

Estudi d’avaluació de la mobilitat generada
Pla Especial Devesa

121

El servei ha tingut molt bona acollida, amb puntuacions de les enquestes de 8 sobre 
10. Les dificultats de trobar aparcament al centre de la ciutat han fet d’aquest sistema 
la millor opció per la gent de les poblacions dels voltants que va a la ciutat.

A Catalunya, des de ja fa anys, les diferents figures de planejament territorial 
supramunicipal4, a més de crear i potenciar nous intercanviadors ferroviaris, també 
afavoreixen la complementarietat del vehicle privat amb el transport públic, mitjançant 
la creació d’aparcaments de dissuasió (“Park and Ride”).

En aquest sentit, en l’àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona, el Pla Director de 
Mobilitat de la RMB proposa la creació de nous aparcaments “Park and Ride” o
ampliació dels existents, passant de les 9.669 a les 21.050 places ofertades per a 
aquesta pràctica en el conjunt del territori.

Figura 70. Creació de nous aparcaments park & ride o ampliació dels existents (RMB)

Font: Pla Director de Mobilitat de la RMB

La disponibilitat de places d’aparcament de dissuasió o P&R adjacents a les estacions 
de ferrocarril i autobús també és fonamental per permetre que una part de la població 
que no té a tocar de casa un transport públic que s’adapti a les seves necessitats, però 
que està disposada a utilitzar-lo com a mode principal en la seva cadena modal, pugui 
accedir-hi amb garanties de comoditat i agilitat.

                                          
4 Pla Director d'Infraestructures (2011-2020), Pla Director d'Infraestructures de la RMB (2001-
2010), Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona, etc.
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D’aquesta manera, el PDM també incentiva que del planejament urbanístic es faciliti la 
construcció dels P&R en les proximitats de les estacions ampliant l’abast del sòl 
qualificat com a sistema ferroviari, tenint present que aquests equipaments tenen una 
funció municipal i també una de territorial.

Els aparcaments dissuasoris proposats a Girona compensen l’oferta perduda amb la 
futura eliminació de l’aparcament de la Devesa. Es planeja l’emplaçament d’un 
d’aquests aparcaments dissuasoris al nord oest de la ciutat, al costat de l’accés 
Girona Oest de l’AP7. Aquest aparcament constarà de 500 places que estaran unides 
al centre de la ciutat mitjançant un bus llançadora. Es recomana la implantació 
d’aquest aparcament ja que absorbirà la demanda diària d’aparcament dels usuaris que 
resideixen fora de la ciutat però hi venen a fer gestions, treballar o estudiar i que ara 
perden oferta a la Devesa.

A més, i de manera complementària, es pot disposar d’aquest aparcament dissuasori 
per esdeveniments extraordinaris unint-lo amb el parc de la Devesa els dies d’activitat 
mitjançant un canvi de ruta del bus llançadora que passi per l’Auditori o la Fira.

Exemple Fòrum IMPULSA

Tal i com es descriu a l’apartat 2.1.2, el Fòrum IMPULSA és un gran esdeveniment 
que afectarà a les necessitats de mobilitat del parc de la Devesa. En aquest apartat es 
pretén descriure les peculiaritats d’aquest esdeveniments ja que te unes mesures 
extres en conceptes de seguretat.

Al eliminar l’aparcament de la Devesa, s’elimina un espai que es podia tancar fàcilment 
al públic i utilitzar-lo exclusivament per als convidats del Fòrum IMPULSA. En un futur, 
aquesta configuració haurà de canviar, per això en aquest estudi es proposa una 
reconfiguració de l’espai oest del parc. Aquesta remodelació inclou l’ordenació de 
l’aparcament de l’Auditori, l’entrada oest del vial de servei nord del parc i el 
soterrament d’un tram més del riu Güell. Amb aquestes mesures es pretén crear un 
recinte que doni resposta a les necessitats d’aquests tipus d’esdeveniments.

Pel que fa a l’aparcament, cal disposar de places d’estacionament prioritari i 
d’oferta suficient per l’atracció generada. Per donar resposta a la primera 
problemàtica es pot disposar del nou espai proposat com un recinte tancat. Pel que fa 
a la segona, es pot disposar dels aparcaments de Fontajau i Taialà connectats 
mitjançant un autobús llançadora amb l’Auditori i Palau de Congressos.
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Mesures de millora de la gestió dels aparcaments de les proximitats de la 
Devesa

Figura 71.

Proposta Descripció

Proposta 1:

Alta rotació dels aparcaments del 
pont de Pedret i del carrer Riu Güell

Incentivar l’alta rotació dels aparcaments perimetrals els dies en que hi hagi 
activitat. Es proposa prioritzar l’aparcament P. de Pedret (468 places) i el del 
carrer Riu Güell (237 places) els dies de mercat. I, si fos necessari, es podria 
disposar de l’aparcament del camí Font de l’Abat (330 places) i del de l’avinguda 
França – Sant Ponç (176 places).

El PMU contempla l’aplicació d’un peatge tou diari en alguns d’aquests 
aparcaments, però es creu necessària la implementació d’un sistema tarifari 
diferent els dimarts i dissabte.

Una manera d’obtenir aquesta alta rotació sense penalitzar en gran mesura als 
usuaris és l’aplicació d’una tarifa gratuïta durant les primeres 1 o 2 hores i 
després passar a la tarifa usual per hores (incloent en el preu les primeres 
hores).

Proposta 2:

Rotació dels aparcaments de 
l’Auditori i del carrer del Poble 
Sahrauí

Incentivar la rotació dels aparcaments de l’Auditori (146 places) i del carrer del 
Poble Sahrauí (150 places) els dies d’activitats a l’Auditori o la Fira. Cal 
implementar un sistema de peatge tou diari i disposar d’un altre sistema tarifari 
els dies d’activitat. Al no tractar-se de dies fixos, l’Ajuntament de Girona haurà
d’arribar a acords amb els promotors de la Fira i l’Auditori i Palau de Congressos
per tal d’implementar el sistema.

En el termini del Pla Especial Devesa, les metodologies telemàtiques de gestió de 
l’espai facilitaran els procediments de pagament (veure “Altres mesures”).

Proposta 3:

Conveni amb l’aparcament de 
pagament Güell-Devesa (situat a la 
plaça Prudenci Bertrana)

Com a  mesura per disposar de més places prioritàries es considera una opció
desitjable que s’arribi a un conveni amb l’aparcament de pagament de titularitat 
pública situat a la plaça Prudenci Bertrana (216 places). D’aquesta manera els 
usuaris de la Fira i l’Auditori i Palau de Congressos tindrien garantit un espai 
d’aparcament prioritari mitjançant un descompte en el tiquet d’aparcament o la 
integració del mateix en l’entrada de l’esdeveniment.

Proposta 4:

Aparcaments amb connexió de bus 
llançadora

En el cas de que les activitats del parc ho requereixin es podran connectar els 
aparcaments de Fontajau (150 places) i de la carretera de Taialà (206 places) 
amb la Devesa mitjançant un bus llançadora. D’aqueta manera s’ofereix una 
connexió ràpida entre aquests aparcaments situats a l’altre riba del Ter.

Proposta 5:

Utilització excepcional del 
aparcament dissuasori

En casos excepcionals, en els que l’oferta d’aparcament de Fontajau i de Taialà 
no fos suficient com per satisfer la demanda generada per les activitats del parc, 
es podria optar per utilitzar l’aparcament dissuasori de l’accés Girona Oest (500 
places) que el PMU (horitzó 2018) ja preveu connectar amb el centre de la ciutat 
mitjançant un bus llançadora.

Proposta 6:

Ampliació de l’oferta de Zona Verda

Degut a la pèrdua de places d’ús públic gratuïtes, es proposa millorar l’oferta de 
Zona Verda de la zona de la Devesa. Complementant a l’àrea proposada al PMU 
del carrer Berenguer Carnisser, es proposa la gestió com a Zona Verda la bossa 
d’aparcament situada al carrer Joaquim Vayreda.
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Figura 72. Actuacions proposades en els aparcaments

Font: INTRA, S.L. (base UMAT)

Taula 23. Actuacions proposades en els aparcaments

Núm. de 
proposta

Localització Places
Propostes

PMU EAMG Devesa

1

Pont de Pedret 468 Peatge tou diari Alta rotació en dies de mercat

C. del Riu Güell 222 Peatge tou diari Alta rotació en dies de mercat

Camí Font de l’Abat 330 Sense modificacions Alta rotació en dies de mercat

Av. França – Sant Ponç 176 Sense modificacions Alta rotació en dies de mercat

2
C. del Poble Sahrauí 150 Sense modificacions Alta rotació en dies 

d’Auditori/Fira

Pl. de l’Assemblea de Catalunya 100 Sense modificacions Alta rotació en dies 
d’Auditori/Fira

3 Pl. de Prudenci Bertrana – C. 
Riu Güell (Privat) 216 Sense modificacions Conveni Auditori/Fira

4
Pavelló Fontajau 150 Sense modificacions Bus llançadora al Auditori/Fira

Ctra. Taialà 206 Sense modificacions Bus llançadora al Auditori/Fira

5 Girona Oest – AP7 500 Park and Ride Utilització excepcional per 
esdeveniments

6
C. de Berenguer Carnisser, 4 220 Zona Verda Zona Verda

C. de Joaquim Vayreda 150 Sense modificacions Zona Verda

Font: INTRA, S.L.
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Remodelació de l’aparcament de l’Auditori i Palau de Congressos

Aparcament Auditori Aparcament Auditori – accés actual

Proposta Pla Especial Proposta de millora

Problemàtiques observades Solucions

� No es defineixen els accessos al aparcament.

� No es defineixen les places d’aparcament.

� No dona resposta a les places especials (PMR, 
autocars, taxis).

� Es defineix l’entrada de turismes i l’entrada 
d’autocars.

� S’han dissenyat 146 places de turismes (cal 
reservar les prioritàries per PMR i vehicle elèctric), 
5 places d’autocars i 7 places per taxis.

� S’ha soterrat un tram més del riu Güell per donar 
un espai d’estacionament pròxim i prioritari ( ex: 
Fòrum IMPULSA).

� S’han col·locat pilones retràctils a l’accés del vial 
de servei nord del parc de la Devesa.
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Remodelació de l’aparcament del carrer Riu Güell – Pg. de la Devesa

AAlternativa 1

Proposta Pla Especial

Proposta de millora

Problemàtiques observades Solucions

� No es defineixen els accessos al aparcament.

� No es diferencien els itineraris de vianants entre la 
zona de l’Eixample i el parc a través de l’aparcament.

� No dona resposta a l’accés veïnal.

� S’han definit els accessos al aparcament.

� S’han alineat els itineraris de vianants que 
travessen l’aparcament.

� Permet el gir dels vehicles que utilitzin 
l’aparcament.

� S’han dissenyat 237 places de turismes  (cal 
reservar les prioritàries per PMR i vehicle elèctric).
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AAlternativa 2

Proposta Pla Especial

Proposta de millora

Problemàtiques observades Solucions

� No es defineixen els accessos al aparcament.

� No es diferencien els itineraris de vianants entre la 
zona de l’Eixample i el parc a través de l’aparcament.

� No dóna resposta a l’accés veïnal.

� S’han definit els accessos al aparcament.

� S’han alineat els itineraris de vianants que 
travessen l’aparcament.

� S’han dissenyat 255 places de turismes  (cal 
reservar les prioritàries per PMR i vehicle elèctric).
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5.3.3. Xarxa de vianants

Amb l’objectiu d’ajustar a un criteri únic totes les actuacions que es realitzin en el 
procés d’urbanització i adaptació de voreres i passos de vianants, qualsevol actuació en 
aquest àmbit s’ajustarà als criteris que determina el Decret 135/1995, de 24 de març, 
de promoció de l’accessibilitat i de supressió de les barreres arquitectòniques i 
aprovació del Codi d’Accessibilitat de Catalunya; i, complementàriament, en l’Ordre 
VIV/561/2010, d’1 de febrer. Cal tenir en compte que recentment ha estat aprovada la 
nova Llei d’Accessibilitat (Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat), el codi de la 
qual es troba en redacció.

Encara que la normativa d’aplicació pot haver variat a l’hora de desenvolupar el Pla 
Especial Devesa, es van fer recomanacions en consonància amb la legislació actual per 
tal d’afavorir els itineraris de vianants.

Al plànol 7 de propostes, entre altres qüestions, es representen els itineraris de 
vianants i ciclistes, tant d’accés al parc com de pas a l’interior del mateix.

Figura 73. Vies d’accés a peu

Font: INTRA, S.L.

Vies principals
Vies secundàries
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Segons la normativa vigent, es considera que un itinerari de vianants accessible ha de 
complir, entre d’altres, els següents requisits:

� Ha de tenir una amplada mínima de pas no inferior a 1,80 m i una altura lliure de 
pas no inferior a 2,20 m.

� No ha de presentar esgraons aïllats.

� Ha de tenir un paviment dur, estable i antilliscant.

� Ha de presentar un nivell d’il·luminació mínim de 20 luxes, projectats de forma 
homogènia i evitant l’enlluernament. 

Es considera que el pas de vianants forma part d’un itinerari adaptat quan compleix:

� Salva el desnivell entre la vorera i la calçada amb un gual de vianants adaptat.

� Quan travessa un illot intermedi a les calçades rodades, aquest es retallarà i 
quedarà rebaixat al mateix nivell de les calçades en una amplada igual a la del pas 
de vianants.

� El paviment de l'illot és diferenciador respecte al de la calçada.

� Quan el pas, per la seva longitud, es realitza en dos temps amb parada 
intermèdia, l'illot tindrà una llargada mínima d'1,50 metres, una amplada igual a la 
del pas de vianants i el seu paviment quedarà enrasat amb el de la calçada quan 
la longitud de l'illot no superi els 4,00 metres.

Figura 74. Dimensions recomanades per al gual de vianants 

Font: Codi d’Accessibilitat de Catalunya

En el croquis següent es poden veure les mides que han de tenir les voreres i els 
passos de vianants perquè compleixin el Codi d’Accessibilitat de Catalunya.
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Figura 75. Accessibilitat de voreres i passos de vianants

Principals mides de les voreres i dels passos de 
vianants perquè compleixin les normatives 
d’accessibilitat, segons el tipus de gual utilitzat. 

Font: INTRA, S.L.

En el treball de camp realitzat s’han observat algunes problemàtiques que es 
recomanen solucionar al implantar el Pla Especial Devesa.
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Vials interiors del parc

El parc de la Devesa, al tenir com a característica principal la seva gran dimensió, la 
importància dels vials interiors és irrefutable. Les grans avingudes i places que disposa 
la configuració del parc (tant actual com futura) són eixos de connexió entre els 
diferents equipaments del mateix.

Figura 76. Avingudes i places de la proposta del Pla Especial Devesa

Font: Pla Especial Devesa

Amb l’objectiu d’acollir els diferents modes de desplaçament que hi haurà al parc 
(vianants, ciclistes i vehicles de serveis) caldrà tenir cura de la distribució de la secció 
del carril. Aquest estudi recomana un seguit d’actuacions per tal de gestionar els 
desplaçaments interns, a més a més, es té en compte la utilització d’aquestes grans 
avingudes per les activitats del mercat o de la fira de Sant Narcís.

En primer lloc es diferencien dos àmbits en la tipologia de pavimentació (Nivell 1 i 
Nivell 2 – Plànol 2). Per una banda, uns grans eixos (Nivell 1) que seran d’ús per a la 
circulació de vianants, ciclistes i, puntualment, vehicles de servei; i per l’altra banda, un 
paviment tou més enfocat a l’ús exclusiu de vianants, que connecta les places centrals 
del parc (Nivell 2).

En segon lloc es recomana estudiar amb més detall la ubicació definitiva dels usos 
periòdics dels esdeveniments temporals que se celebren al parc de la Devesa (mercat, 
fires...). Actualment es troben ubicats a les grans avingudes i passejos, però amb la 
integració de la zona nord del parc amb el riu Ter, es perd el passeig nord de la 
Devesa que, fins a dia d’avui, també servia per donar cabuda a aquests 
esdeveniments. En el cas de que es decidís la reubicació d’aquests esdeveniments en 
altres espais del parc, caldrà estudiar la capacitat de les avingudes i les noves 
explanades que contempla el Pla Especial per tal de no interferir amb la mobilitat 
quotidiana del parc, així com permetre el pas de vehicles de serveis i d’emergències.
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Vorera nord de l’Auditori i Palau de Congressos

La vorera més propera al riu Ter del perímetre de l’Auditori i Palau de Congressos
presenta greus deficiències. Encara que actualment només s’utilitzi com a sortida 
d’emergència, la vorera no és gaire accessible pel seu ús. Presenta una amplada petita 
que acaba en uns graons que donen directament a la calçada de trànsit rodat.

Si calgués utilitzar les sortides d’emergència de l’Auditori i Palau de Congressos, la 
configuració actual de la vorera dificultaria molt la mobilitat, sobretot de persones que 
presentin mobilitat reduïda. 

A l’hora de reurbanitzar aquesta part de la Devesa caldrà garantir la mobilitat i la 
seguretat. Per això es recomana una nova pavimentació en la qual s’eliminin els graons
i es faci un paviment únic amb el vial de servei.

Sortides d’emergència de l’Auditori i Palau de Congressos
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5.3.4. Xarxa ciclable

Implementar una bona continuïtat de la xarxa ciclable a través del parc de la Devesa 
és un dels reptes que contempla el Pla Especial. A continuació s’esmenen un seguit de 
recomanacions i observacions per tal de poder assolir aquest repte amb seguretat.

Caldrà estudiar les diferents opcions d’integració de la xarxa de bicicletes en la trama 
actual de vies urbanes. Com ja se sap, Girona presenta actualment vies amb carril bici, 
zones pacificades, carrils bus–bici, zones compartides amb vianants i les vies verdes 
com a itineraris adequats per la bicicleta. El problema actual radica en la falta de 
continuïtat d’aquests itineraris i la reforma del parc té previst posar-hi solució a mig 
termini.

La circulació s’ha d’integrar en vies que presentin una combinació adequada 
d’intensitat i velocitat.

Quan un itinerari inclou un tram on s’han de barrejar les bicicletes amb els vehicles 
motoritzats cal coordinar les mesures en pro de la circulació ciclista amb les mesures 
destinades a la moderació del trànsit, és a dir, amb la reducció del nombre i la velocitat 
dels vehicles fins als nivells que facilitin la compatibilitat amb els ciclistes. Amb això es 
vol recordar que les zones 30 han d’estar ben senyalitzades, sobretot en aquells 
carrers que donen continuïtat a la xarxa ciclable.

Els eixos compartits vianants–ciclistes són recomanables quan la vorera té un mínim de 
5 metres d’amplada. Per a augmentar la seguretat de vianants i de ciclistes, cal 
delimitar clarament el carril amb pintura o paviment diferenciat.

Figura 77. Senyalització d’espais diferenciats per a vianants i ciclistes

Font: Annex de bones pràctiques. Plans Locals de Seguretat Viària.

Es proposen un seguit de recorreguts per tal de tancar la xarxa ciclable actual i la 
proposada pel PMU (horitzó 2018), així com els respectius aparcaments de bicicleta.

L’estudi recomana la creació de carrils bicis de doble sentit ben diferenciats a les grans 
avingudes (paviment Nivell 1 del Plànol 2). D’aquesta manera els vianants poden 
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circular amb més tranquil·litat en aquets grans eixos. Es pot aprofitar la senyalització 
emprada a les Vies Verdes pel passeig del Ter i unificar la xarxa de carrils bici a 
l’interior del parc.

Tot això es complementa amb la implementació de les Zones d’aturada avançada per a 
bicicletes, que acaben de donar coherència als itineraris.

L’ajuntament de Girona opta per incorporar zones d’aturada 
avançada per a bicicletes en aquelles interseccions amb 
semàfor de la xarxa bàsica pedalable on les bicicletes 
comparteixen la calçada amb els vehicles de motor, 
especialment els itineraris que connecten les estacions de 
Girocleta. La justificació de pintar les zones d’aturada 
avançada respon a la voluntat de:

� Atorgar prioritat a la bicicleta.

� Donar visibilitat a les bicicletes en benefici dels 
conductors dels vehicles de motor.

� Possibilitar que els ciclistes no quedin darrere dels 
vehicles de motor, i evitar així que respirin els fums i 
gasos dels tubs d'escapament.

� Donar més seguretat, tant als ciclistes com als 
automobilistes.

Respecte a aquesta darrera consideració, caldrà esperar a disposar de dades objectives 
per conèixer l’afectació real de la mesura sobre la seguretat viària. 
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Girocleta

Amb l’ampliació dels itineraris adaptats per la bicicleta, l’oferta del servei de Girocleta 
es pot ampliar seguint amb el model d’incloure parades en les grans vies ciclables de la 
ciutat.

Es proposen les parades de:

� La Copa

� Centre del parc

� Fira/Auditori i Palau de Congressos

D’aquesta manera es crea una xarxa d’estacionament que apropa els diferents 
equipaments del parc de la Devesa a la Girocleta, permetent així que es pugui accedir 
a la totalitat de serveis del parc mitjançant bicicletes públiques de manera fàcil.

Figura 78. Proposta de xarxa ciclable integrada

Font: INTRA, S.L.
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5.3.5. Xarxa de transport públic

En el que fa referència al transport públic, a continuació s’esmenten un seguit de 
propostes per tal de millorar el servei i la connexió amb el parc de la Devesa.

Ferrocarril

Encara que el ferrocarril no es troba pròpiament a la zona de la Devesa, es vol fer una 
recomanació envers a un tema ja tractat. La freqüència dels busos llançadora que 
connecten els aparcaments dissuasoris, que alleugeraran la demanda d’aparcament 
dels voltants de la Devesa, ha d’estar en consonància amb els horaris dels trens 
regionals. D’aquesta manera la mobilitat de les poblacions dels voltants de Girona amb 
Barcelona resultarà més fluida.

Autobús 

El present estudi proposa la 
reordenació de l’aparcament de la 
pl. de l’Assemblea de Catalunya que 
donarà servei a la Fira i a l’Auditori i 
Palau de Congressos.

Els esdeveniments que s’hi donen 
lloc, tenen una demanda elevada 
d’autocars i per això mateix se’ls hi 
ha volgut donar cabuda, reservant-
hi 5 places exclusives.

Aquestes places també podran 
donar servei esporàdicament als autobusos llançadora que connectin l’aparcament de 
Fontajau i l’aparcament dissuasori Nord amb el parc, en aquells dies els dies de més 
demanda d’aparcament (veure apartat 5.3.2). 

Respecte al bus urbà, una de les actuacions contemplades al PMU (horitzó 2018) és la 
de modificar les parades d’autobús amb gran demanda. Cal estudiar si alguna 
remodelació de parada es farà en la zona d’actuació de la Devesa per tal d’evitar una 
segona remodelació al aplicar el Pla Especial i d’aquesta manera estalviar recursos amb 
una mica de planificació. 

Taxi

Amb l’eliminació del aparcament de la Devesa, l’aparcament de taxis descrit a l’oferta 
desapareix. Per això s’ha volgut donar un nou emplaçament per tal de donar un bon 
servei de taxi a la Fira i a l’Auditori i Palau de Congressos. Es proposa la reserva de 7 
places exclusives per a tal fi.
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5.4.  PROPOSTES DE MILLORA DE LA MOBILITAT CONTEMPLADES AL PLA 
ESPECIAL DEVESA, INCORPORANT MESURES CORRECTORES DE L’EAMG 
(VERSIÓ DEFINITIVA)

Proposta definitiva que incorpora bona part de les consideracions i mesures correctores 
contemplades pel present EAMG. 

Figura 79. Proposta d’actuacions del Pla Especial de la Devesa de Girona (Mobilitat)
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Font: Ajuntament de Girona. Serveis Tècnics Municipals (Abril 2015)
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Les propostes d’actuació definitives es detallen al plànol 7 i es resumeixen a 
continuació:

5.4.1. Xarxa viària

El Pla Especial contempla una millora dels espais perimetrals del parc que tenen 
afectació sobre la xarxa de vehicles motoritzats. Aquestes són:

� Modificació del carrer Güell, de dos carrils per sentit a un carril per sentit.

� Adequació dels accessos al carrer Güell.

� Adequació dels accessos a l’Auditori i Palau de Congressos. Via amb control 
d’accés per l’Auditori, Palau Firal, equipaments esportius i mercat.

� Reconfiguració de l’accés al vial de veïns, per permetre l’entrada de vehicles des 
de la rotonda Caterina Albert / Joaquim Vayreda. Només veïns i serveis municipals 
(canvi de sentit).

� Reordenació de la rotonda del Rellotge i reconfiguració de l’Av. Ramon Folch a 
2+2.

Figura 80. Actuacions proposades a la xarxa viària
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5.4.2. Aparcament de turismes

A continuació s’assenyalen ens diferents aparcaments de turismes situats dins de 
l’àmbit del Pla Especial de la Devesa.

L’EAMG descriu les actuacions que afecten directament al aparcament de vehicles. La 
resposta a la problemàtica de l’aparcament és sensible degut a la quantitat d’agents 
implicats, per això s’introdueixen unes recomanacions de millora de gestió dels 
aparcaments.

Figura 81. Actuacions proposades en els aparcaments

5.4.3. Xarxa de vianants

El Pla Especial preveu una millora dels accessos i de la continuïtat del parc amb la resta 
de la ciutat. Amb aquesta idea, es descriuen tres actuacions als accessos:

� Millorar l’accés Porta de la Ciutat i la continuïtat Devesa - Barri Vell (La Copa).

� Millorar l’espai d’entrada a la ciutat: Devesa – Güell.

� Millorar els accessos a la Fira i l’Auditori i Palau de Congressos.

La mobilitat interna del parc continua amb una configuració semblant en grans 
passejos de vianants. Urbanitzar els passeigs adequant el tractament dels paviments 
als diferents usos previstos i permesos. Es preveuen paviments durs a l’estructura de 
camins principals, i paviments tous a l’estructura de camins secundaris i senders.
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5.4.4. Xarxa ciclable i aparcament de bicicletes

Es manté la proposta de carrils bici proposada per l’EAMG, així com la proposta 
d’aparcaments de bicicletes, que inclou tant els nous aparcaments proposats pel PMU 
de Girona, com nous aparcaments de bicicletes i noves estacions Girocleta proposades 
per l’EAMG.

Figura 82. Proposta de xarxa ciclable integrada

Font: INTRA, S.L.

5.4.5. Xarxa de transport públic

En el que fa referència al transport públic, a continuació s’esmenten un seguit de 
propostes per tal de millorar el servei i la connexió amb el parc de la Devesa.

Autobús 

El present estudi proposa la reordenació de 
l’aparcament de la pl. de l’Assemblea de Catalunya 
que donarà servei a la Fira i a l’Auditori i Palau de 
Congressos.

Els esdeveniments que s’hi donen lloc, tenen una 
demanda elevada d’autocars i per això mateix se’ls 
hi ha volgut donar cabuda, reservant-hi 5 places 
exclusives.



Estudi d’avaluació de la mobilitat generada
Pla Especial Devesa

142

D’altra banda, es proposa modificar la parada de bus de la rotonda Caterina Albert / 
Joaquim Vayreda, substituint el pal de parada per una marquesina, així com reubicar la 
parada de bus de la rotonda de la Devesa (Rda. de Ferran Puig / C. del Riu Güell).

5.4.6. Altres recomanacions – Bones pràctiques

Places prioritàries VAO/Fesedit

Al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat 
de Girona va néixer el projecte “fesedit” al 
2011 com una via per compartir cotxe per 
anar als diferents campus universitaris. 
Projecte desenvolupat pel centre EASY 
(membre de la xarxa TECNIO) i l’Oficina 
Verda. 

La iniciativa “fesedit” consisteix en posar en contacte persones que realitzen una ruta 
similar en cotxe perquè puguin compartir vehicle. Aquesta aplicació funciona en temps 
real i contempla un sistema de valoració dels trajectes per augmentar la confiança 
entre usuaris.

Abandonar el cotxe com a mitjà de transport individual és un dels reptes al que les 
ciutats s’han d’enfrontar per una qüestió de manca d’espai i de contaminació.

L’Ajuntament de Girona ha proporcionat dues places d’aparcament “fesedit” a prop del 
parc de la Devesa (al carrer Riu Güell), en conveni amb EASY, que són prioritàries a 
vehicles amb distintiu “fesedit” de 8 a 20h. Aquestes places augmenten l’oferta de 
places a la ciutat. La Universitat de Girona disposa de 18 places (14 al campus Montilivi 
i 4 al Barri Vell).

Figura 83. Indicació de places reservades “fesedit” i distintiu

Font: Pla de mobilitat urbana de Girona (desembre 2014)
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Aprofitant els canvis del Pla Especial una de les possibilitats és continuar apostant per 
prioritzar places d’aparcament pels cotxes que facin desplaçaments amb alta ocupació. 
I el programa “fesedit”, que ja està contemplat al PMU i s’està estenent per Catalunya, 
és una de les opcions per incentivar-ne l’ús.

Contemplar les places de vehicle elèctric

Segons la Directiva europea 2014/94/UE, els Estats membres de la Unió Europea han 
de vetllar per la creació d’un número apropiat de punts de recarrega de vehicles 
elèctrics. El Real Decret 1053/2014 del 12 de desembre del 2014 aprova la Instrucció 
tècnica complementària (ITC) BT-52 “Instal·lacions amb fins especials. Infraestructura 
per a la recàrrega de vehicles elèctrics” que es publica al BOE el 31 de desembre del 
mateix any. Aquesta norma preveu un punt de recàrrega per cada 40 places 
d’aparcament com a dotació mínima en estacionaments de nova construcció.

Actualment a Girona només hi ha un punt  públic de recàrrega de vehicle elèctric i està 
situat a la plaça Catalunya. Si es vol incentivar la utilització del cotxe elèctric s’ha de 
dotar a la ciutat de les infraestructures adients. La remodelació del parc de la Devesa 
pot ser una oportunitat per millorar l’oferta de punts de recàrrega i places 
d’aparcament prioritàries.

Figura 84. Targeta de vehicle elèctric

Font: Ajuntament de Girona

Gestió prioritària de la Zona Verda

Actualment la ciutat de Girona disposa d’un sistema tarifari per l’aparcament públic 
(veure taula 6 de l’apartat 3.1.4) que no penalitza gaire la utilització de la zona verda 
dels per usuaris no residents. Aquest sistema pot comportar una incorrecta utilització 
de l’espai de la Zona Verda que en principi ha de prioritzar residents i la Zona Blava 
que ha de ser d’alta rotacions per zones comercials.

A l’equiparar les tarifes de la Zona Blava (tarifa de caràcter general) amb les de la Zona 
Verda per a no residents (tarifa B3) genera que alguns usuaris utilitzin indistintament 
la zona verda i la blava.

Degut a l’amplia oferta d’aparcament actual, tan de places lliures com de places 
regulades, no ha calgut implementar mesures més restrictives respecte a les tarifes. En 
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un futur, amb la creació de les noves àrees de Zona Verda al carrer Berenguer 
Carnisser (contemplada al PMU) i la del carrer de Joaquim Vayreda (recomanada en 
aquest estudi), caldrà revisar la demanda d’aparcament per conèixer si s’està fent un 
ús correcte.

A ciutats on el transit ha esdevingut un problema, com és el cas de la ciutat de 
Barcelona, l’administració ha optat per aplicar un sistema tarifari més punitiu als 
usuaris no residents que decideixen estacionar a la zona verda. D’aquesta manera es 
penalitza a aquells usuaris que fan un mal ús de l’espai destinat a residents. A
Barcelona, per exemple, els no residents que volen estacionar a Zona Verda han de 
pagar gairebé un 20% més que si ho fessin a Zona Blava, en canvi, a la ciutat de 
Girona només s’aplica un recàrrec de 0.05 € en la tarifa final.

Exemple de bones pràctiques:

Diferenciació tarifària de la Zona 
Blava i la Zona Verda per a no 
residents (Barcelona).

Si en un futur s’observen males praxis en la utilització de la Zona Verda, es recomana 
aplicar tarifes ben diferenciades en l’estacionament de Zona Blava i pels 
estacionaments dels no residents en Zona Verda.

Aparcaments de bicicleta més segurs

Per tal de minimitzar els robatoris de bicicletes 
a la ciutat, cada cop s’implementen més 
sistemes tant d’aparcament com de control de 
bicicletes.

El passat mes de març del 2015, la startup
catalana Vadecity va guanyar el premi del BCN-
Open Challenge d’idees de negoci sostenible. El 
seu prototip d’aparcament innovador de 
bicicletes consta de tres punts d’ancoratge i es 
gestiona mitjançant una targeta d’usuari.

L’ajuntament de Barcelona farà una proba 
pilot d’aquest nou tipus d’aparcament urbà 
per a bicicletes durant els pròxims 2 anys.

Pot resultar ser una opció viable per 
solucionar la problemàtica de la seguretat de 
l’aparcament de bicicletes en entorns urbans.
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Les noves tecnologies com a manera de gestionar l’espai públic

La implantació de les noves tecnologies per gestionar l’aparcament en zones blaves i 
verdes a les ciutats és una realitat en augment. A Girona el servei s’anomena “e-park”
i està gestionat per l’empresa, amb seu a Madrid, Ingeniería Vial S.L. Aquest servei 
també està implantant a Almuñecar, Collado, Córdoba, Girona, Granada, Madrid, 
Marbella, Terol, Santander i Santiago de Compostela. 

Figura 85. Servei ”e-park” al mòbil

Font: e-park

El servei permet gestionar els pagaments de manera telemàtica sense haver de treure 
un tiquet físic al parquímetre. Enllaçant una targeta bancària o fent una recàrrega de 
saldo directament a l’aplicació es poden realitzar totes les operacions indicant el model 
i la matrícula del vehicle mitjançant un tiquet de pagament virtual.

També permet anul·lar les denuncies per sobrepassar els límits amb les penalitzacions 
que contempla l’ajuntament.

Gestionar i regular l’aparcament de manera telemàtica serà una realitat en un futur 
pròxim i la possibilitat d’utilitzar aquestes eines s’ha de tenir present per millorar la 
gestió de l’espai.

Informació ciutadana

Es proposa a l’Ajuntament de Girona, la elaboració d’un tríptic informatiu per 
informar a la ciutadania, d’una banda, dels canvis soferts en la gestió dels aparcaments 
situats en les immediacions del parc de la Devesa i, d’altra banda, dels nous 
aparcaments dissuasoris proposats pel PMU, i que eventualment podran ser utilitzats 
pels usuaris de les activitats del parc de la Devesa en el cas de que així es requereixi.

Cal incidir, didàcticament, en el canvi d’hàbits de mobilitat de la ciutadania i en la 
necessitat de reduir els desplaçaments en vehicle privat en benefici dels desplaçaments 
no motoritzats o d’alta ocupació. És important introduir els criteris ambientals i 
energètics en la planificació i gestió del transport i que la ciutadania conegui l’impacte 
del transport sobre el medi ambient i la qualitat de vida. 
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Per una banda, per la contaminació produïda pels gasos expulsats pels motors de 
combustió. El transport representa més d’una cinquena part de les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle. També és responsable d’una gran part de la contaminació de l’aire 
urbà, així com la contaminació acústica (Agència Europea del Medi Ambient). A Europa 
cada any moren 40.000 persones per malalties relacionades amb la contaminació del 
trànsit i el transport urbà representa el 70% dels contaminants i el 40% de les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle procedents del transport per carretera a Europa 
(Agència Europea del Medi Ambient). 

Per altra banda, per l’accidentalitat. Els accidents de circulació s’han convertit en un 
problema de salut pública. Es produeixen cada any 45.000 morts a Europa, sent la 
primera causa de mort entre els menors de 25 anys. A Catalunya, cada any es 
produeixen un total de 800 morts i 30.000 ferits en accidents de trànsit, el 20% dels 
quals són vianants o ciclistes. El vehicle privat és, estadísticament, el mitjà de transport 
menys segur si tenim en compte els quilòmetres totals recorreguts i els viatgers 
transportats.

Un model de mobilitat amb més protagonisme dels mitjans més segurs (caminar, la 
bicicleta o el transport col·lectiu) probablement produiria una reducció en el nombre 
total d'accidents i la seva gravetat. Per tot plegat, cal conscienciar als veïns i veïnes de 
la necessitat imperiosa de canviar els hàbits de mobilitat. 

En municipis on la cultura del cotxe i l’hàbit d’aparcar porta a porta està molt arrelat, 
és important que l’administració contribueixi a promoure els desplaçaments 
multimodals i l’ús d’aparcaments dissuasoris, com a lloc on deixar el vehicle i accedir al 
centre caminant, en bicicleta o en transport col·lectiu. A part d’introduir tarifes que 
afavoreixin el transbordament modal és imprescindible potencial els canals de 
comunicació i/o informació per tal de sintonitzar amb la ciutadania. 

Exemple de bones pràctiques:

L’Ajuntament de Centelles va editar un tríptic 
informatiu que informava de l’ampliació de 
l’aparcament dissuasori dels Horts de cal Compte i 
de la seva funció com a node intermodal. 
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6.  SÍNTESI DE L’INFORME

L’objecte del present estudi respon a l’encàrrec professional promogut per l’Ajuntament 
de Girona en relació a l’elaboració d’un estudi d’avaluació de la mobilitat generada que 
afecta a l’àmbit del Pla Especial Devesa.

Avaluació de la mobilitat generada 

Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada avaluen l’increment potencial de 
desplaçaments provocat per una nova implantació o una nova implantació d’activitats i 
la capacitat d’absorció dels serveis viaris i dels sistemes de transport, incloent-hi els 
sistemes de transport de baix o nul impacte, com els desplaçaments amb bicicleta o a 
peu.

El pla especial no dota de nova edificabilitat l'àmbit i per tant, no s'autoritzarà 

l'increment d'edificabilitat al parc de la Devesa, excepte petites edificacions de serveis 

vinculades exclusivament a l'ús del parc i al lleure dels ciutadans. Sí que es pretenen 

establir les condicions per l’ampliació, rehabilitació o enderroc dels elements i 

edificacions existents per estructurar amb coherència les construccions de serveis dels 

parc i minimitzar el seu impacte visual, diferenciant l’estructura del parc projectat amb 
la resta d’espais que no es contemplaven al disseny originari de Martí Sureda.

Atenent als paràmetres de càlcul de la mobilitat generada que determina el Decret 

344/2006 de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, el Pla Especial 

Devesa no preveu increment de mobilitat afegida per nous usos i/o activitats, ja que 

les activitats que actualment es realitzen al parc es mantindran (ubicades en el mateix 

lloc o en noves ubicacions), i no se’n preveuen de noves.

Itineraris d’entrada i sortida

L’àmbit d’estudi correspon al Parc de la Devesa i als espais que el relacionen amb els
espais fluvials que el voregen i a la connexió amb la ciutat: els accessos al Parc des del 
carrer Caterina Albert, des de la Rotonda de la Devesa, des de la Rotonda del Rellotge, 
així com els carrers que donen façana, com són el Passeig de la Devesa i bona part del 
carrer Güell.

Al nord del parc hi ha el riu Ter, el qual és salvat per 4 ponts en aquest tram. Els tres 
ponts per a vehicles (el de l’Avinguda Josep Tarradellas i Joan, el del Carrer del Pont 
de la Barca i el de l’Avinguda de França) són el punt d’accés a la ciutat de les àrees 
urbanes al nord de la ciutat, amb el conseqüent trànsit. El pont per a vianants de 
Fontajau, uneix la ciutat amb els barris de Fontajau i Germans Sàbat.
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Acaben de tancar l’anella del parc, el Passeig de la Devesa (un tram del qual és vial de 
servei per a ús dels veïns) i el carrer Güell.

Xarxa de vehicles motoritzats

El carrer Riu Güell, en el tram comprès entre les rotondes del Rellotge i de la Devesa 
actualment no presenta problemes de congestió en hora punta de dia feiner. Es 
detecten nivells A i B: 

� En sentit Devesa el nivell de servei és molt fluid, equivalent a nivell B.

� En sentit Rellotge el nivell de servei no presenta conflictes, equivalent a nivell A.

Aparcament

El sector de l’Eixample Nord es caracteritza per tenir una densitat d’aparcament en 
calçada de 45 places per quilòmetre de xarxa urbana, xifra que està bastant per sota 
de la mitja (a Girona la mitja és de 97). En canvi, disposa d’una extensa oferta de 
places fora de calçada o distribuïda en bosses d’aparcament. L’aparcament fora de la 
calçada que té l’Eixample Nord s’ha comptabilitzat en 5.063 places (el 45% del total de 
la ciutat) en la seva majoria places lliures, repartides en bosses fora de la calçada. 

L’oferta de places de les bosses d’aparcaments gratuïts situats a menys de 500 metres 
del Parc es xifra en 3.555 unitats. 

Respecte a les places d’aparcament en garatges d’ús particular, la xifra també és molt 
elevada. El PMU comptabilitza un total de 6.311 places al sector de l’Eixample Nord, (el 
94% en garatges comunitaris) xifra que representa el 23% de l’oferta total 
d’aparcaments en garatges particulars de la ciutat.

Al voltant de la Devesa es comptabilitzen 9 aparcaments de pagament, tots ells situats 
al costat sud del Parc. L’oferta de places de turisme supera les 1.700 unitats. 

A les proximitats de la Fira, Auditori i Palau de Congressos, hi ha 3 aparcaments amb 
una oferta superior a les 600 places. 

L’oferta de zones regulades (Blava i Verda) en les proximitats s’agrupen en les Zona 
Blava Bonastruc de Porta i la Zona Verda de Güell – Devesa.
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Xarxa de vianants i bicicletes

La majoria de carrers de les rodalies del parc de la Devesa són zones pacificades 
(zones 30) amb mobilitat compartida per a ciclistes i vehicles motoritzats que donen 
més seguretat als vianants.

L’accés per a vianants al parc des del Barri Vell i l’Eixample es veu afectat per 
l’existència de l’antiga nacional II, el viaducte del tren i les bosses d’aparcaments. Des 
del pont de Pedret, el pont de Sant Feliu, l’Avinguda Ramon Folch i el carrer Güell, cal 
salvar el trànsit i els aparcaments per a poder accedir fins al parc. Des del carrer 
Joaquim Vayreda i la rotonda Caterina Albert l’accés és més directe, però igualment 
poc amable des del punt de vista del vianant.

Es garanteix una bona accessibilitat per a vianants des de les parades de transport 

públic fins a l’àmbit. 

Actualment per l’interior del parc només hi ha la Via Verda com a traçat recomanat per 
bicicleta. En les immediacions, el Parc de la Devesa disposa de 4 parades de la 
Girocleta situades a una distància inferior als 500m.

Xarxa de transport públic

Tots els carrers del voltant de l’àmbit en estudi es troben correctament pavimentats i 
gaudeixen d’unes condicions idònies per a desplaçar-se a peu des de les parades de 
transport públic.

El fet de que l’emplaçament es trobi ben comunicat amb transport públic, amb 

intervals de pas la major part del dia de menys de 15 minuts, suposa un molt bon punt 
de partida i indica el fort potencial d’atracció en transport públic que pot tenir l’àmbit 

en estudi. 

L’accessibilitat a les línies de bus urbanes i interurbanes és immediata ja que les 
parades estan situades molt a prop del perímetre del parc. Queda sense cobertura la 
zona que fa frontera amb el riu Ter, però actualment és una bossa d’aparcament 
gratuït i el Pla contempla recuperar la riba del riu amb un espai natural. Es pot arribar 
a la majoria d’equipaments des de la zona sud del parc amb la L11.

El Pla Especial no esmena cap canvi en les xarxes de transport públic a nivell de la 
Devesa, però a nivell de municipi el Pla de Mobilitat Urbana sí que contempla la 
utilització dels aparcaments dissuasoris amb bus llançadora i d’altres actuacions de 
millora de gestió de la xarxa.
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Supressió de l’aparcament del parc de la Devesa

Les 350 places ofertades per l’aparcament del parc de la Devesa que se suprimirà són 
majoritàriament utilitzades per persones de fora de la ciutat que hi estacionen el cotxe, 
previsiblement durant tota la jornada laboral. A més a més, el nivell d’ocupació està 
lluny de trobar-se saturat pel que fàcilment la demanda podrà ser absorbida pels 
aparcaments propers i pels aparcaments dissuasoris que contempla el PMU.

Reducció de calçada del carrer Güell entre les rotondes del Rellotge i de la Devesa

La proposta del pla especial pretén suprimir els dos carrils d’entrada des de la rotonda 
del Rellotge per reubicar l’estacionament en l’espai contigu al parc i reconvertir un dels 
dos carrils de sortida, a entrada (1+1).

Atenent al trànsit de pas actual, el nivell de servei del nou vial en hora punta s’estima 
que tindrà un comportament entre fluid i molt dens:

� En sentit Devesa s’estima un nivell de servei molt dens, equivalent a un nivell D, 
amb un índex de saturació del 82%. El nivell màxim de capacitat s’assoleix un cop 
l’índex de saturació sobrepassa el 90%.

� En sentit Rellotge s’estima un nivell de servei entre fluid i dens, equivalent a un 
nivell C, amb un índex de saturació del 60%.
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Resum de les mesures correctores de l’EAMG

A les actuacions proposades a la xarxa viaria perimetral del parc de la Devesa s’han 
trobat alguns punts que poden ocasionar problemàtiques en la mobilitat rodada. 

En primer lloc es proporcionen uns criteris de disseny a tenir en compte en cas de 
futures remodelacions de les rotondes i accessos al parc, millora de la mobilitat de 
vianants i ciclistes, i millora en l’oferta de transport públic de la zona. 

Resum de les mesures d’actuació a les xarxes de transport (I)

Àmbit Mesures Síntesi

X
ar

xa
 v

ia
ri

a

Ordenació de l’accés al carrer 
veïnal Pg. la Devesa

Atenent a mesures de mobilitat i seguretat:
� Millora en els radis de gir
� Estudi de la viabilitat de la parada d’autobús de la L11
� Semaforització de l’encreuament 
� Zonificació de prohibit estacionar-se a l’encreuament
� Accessos compatibles amb l’aparcament
� Possibilitat de fer l’accés per la rotonda del carrer Caterina Albert 

amb el carrer de Joaquim Vayreda

Ordenació de l’accés oest al 
parc (Fira, Auditori i Palau de 
Congressos)

Atenent a mesures de mobilitat i seguretat:
� Soterrament d’un tram més del riu Güell
� Disseny de l’accés al vial de servei nord del parc
� Millora dels passos de vianants
� La disposició proposada permet crear un perímetre de seguretat 

tancat així com un millor control en els accessos (Fòrum IMPULSA)

Modificacions a la rotonda del 
Rellotge

Mesures correctores:
� Disseny de l’accés al vial de servei
� Modificació dels accessos
� Disseny de l’accés a l’aparcament
� Reconfifuració del l’Av. ramon Folch a 2+2

Millora de la rotonda de la 
Devesa

Mesures correctores:
� Millora dels radis de gir i incorporacions
� Millora de l’alineació dels eixos amb el centre de la rotonda
� Millora del disseny de les trompetes d’accés a la rotonda

Millora de la rotonda del carrer 
Caterina Albert amb el carrer de 
Joaquim Vayreda

Mesures correctores:
� Supressió de la mitjana actual del C. Joaquim Vayreda
� Estretament dels carrils del C. Joaquim Vayreda
� Millora de la parada d’autobús  del C. Joaquim Vayreda
� Canvi de sentit del carrer veïnal de nou accés per aquesta rotonda.

Millora de la rotonda de 
l’Assemblea de Catalunya

Mesures correctores:
� Disseny de l’accés a l’aparcament de l’Auditori i Palau de Congressos
� Recol·locació del pas de vianants sud per complir amb les 

recomanacions de seguretat
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Tanmateix l’estudi descriu les actuacions que afecten directament al aparcament de 
vehicles. La resposta a la problemàtica de l’aparcament és sensible degut a la quantitat 
d’agents implicats, per això s’introdueixen unes recomanacions de millora de gestió 
dels aparcaments. 

Per últim es finalitza amb unes recomanacions de bones pràctiques per tal d’afavorir 
una mobilitat més sostenible.

Resum de les mesures d’actuació a les xarxes de transport (II)

Àmbit Mesures Síntesi

X
ar

xa
 d

e 
vi

an
an

ts

Vials interiors del parc

Dos àmbits en la tipologia de pavimentació:
� Nivell 1: Grans avingudes d’ús compartit (vianants, bicicletes, 

vehicles de servei)
� Nivell 2: Eixos de connexió entre equipaments i places (vianants)
Es recomana l’estudi de la ubicació definitiva dels usos temporals del 
parc (mercat, fira...)

Vorera nord de l’Auditori i Palau 
de Congressos

Garantir la seguretat de les sortides d’emergència de l’auditori:
� Nivell únic amb el vial de servei (eliminació dels graons)
� Nova pavimentació

X
ar

xa
 c

ic
la

bl
e

Xarxa de carril bici

Xarxa d’itineraris en bicicleta interconnectada:
� Tancament de la xarxa ciclable actual
� Creació de carrils bici de doble sentit en les grans avingudes de 

l’interior del parc
� Senyalització dels itineraris principals (Vies Verdes)

Aparcaments de bicicleta

� Creació d’aparcaments de bicicleta en concordança amb els 
itineraris. 

� El Pla Especial contempla la utilització d’aparcaments tipus “key” 
(Santa&Cole o equivalent)

Estacions de Girocleta � Ampliació de l’oferta de Girocleta amb parades a: La Copa, Centre 
del parc i Fira/Auditori i Palau de Congressos.

X
ar

xa
 d

e 
TP Bus

� Implementació de places d’aparcament per a autocars a l’aparcament de 
la pl. de l’Assemblea de Catalunya (Auditori i Palau de Congressos) 

� Modificació de la parada bus de la rotonda Caterina Albert / Joaquim 
Vayreda, substituint el pal de parada per unA marquesina.

� Reubicació de la parada de bus de la rotonda de la Devesa. 


















