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1. INTRODUCCIÓ. OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL MÚM. 17 DEL PGO  
 
 
Els estudis d’impacte de la mobilitat generada s’han de regir pel que disposa la Llei 9/2003 de 13 de Juny 
de la mobilitat i el Decret 344/2006 de 19 de setembre dels estudis d’avaluació de la mobilitat. 
 
L’article 3.1.b) de l’esmentat Decret 344/2006, estableix que els estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada s’han d’incloure, com a document independent, en les modificacions del planejament urbanístic 
general que comportin nova classificació de sòl urbà. 
 
El municipi de Vilabertran es regeix urbanísticament per la Revisió del Pla general d’ordenació aprovada 
definitivament en data de 10 de març de 1999 i publicada en el DOGC núm. 2929 de data 13 de juliol de 
1999. 
 
En data de 26 de juliol de 2007 es publica el Text refós de la normativa del Pla general d’ordenació, que 
recull el planejament modificat i derivat aprovat fins a les hores. 
 
Amb posterioritat a aquest Text refós s’aproven definitivament les modificacions puntuals del Pla general 
d’ordenació números 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 publicades en el DOGC respectivament en 
dates de 14 de novembre de 2008, 18 de novembre de 2008, 2 de juny de 2009, 14 d’octubre de 2008, 
30 de novembre de 2010, 3 de novembre de 2009, 7 de maig de 2012, 25 de juny de 2014, 17 d’abril de 
2013, ---, 28 de setembre de 2015 i 5 de novembre de 2015. 
 
El planejament vigent preveu en sòl urbà un àmbit destinat a equipaments i dotacions d’us esportiu i d’ús 
educatiu situat al nord-est del sòl urbà entre la carretera de Peralada i el camí de la Gorga. 
 
Les Normes urbanístiques regulen el sistema d’equipaments i dotacions en el seu article 33 i 
concordants, tot preveient, entre d’altres, els usos educatiu i esportiu.  
 
L’Ajuntament té previst classificar com a sòl urbà i reordenar l’àmbit definit per 3 parcelꞏles en sòl no 
urbanitzable, amb la qualificació de “sòl no urbanitzable d’interès agrícola”, clau (d2), situades a sud del  
carrer de Figueres, però amb accés mitjançant el carrer prolongació del carrer O’Donnell, que les hi 
atorgaria la condició de solar, per tal de situar-hi, un centre d’educació infantil i primària (escola o CEIP) 
d’una línia. Aquestes parcelꞏles són actualment les parcelꞏles de referència cadastral núm. 211, 212,i 213 
del polígon 2 de Vilabertran, amb una superfície total de 5.700,81m2 segons aixecament topogràfic. 
 
 

 
 
Àmbit que es proposa com a sistema d’equipaments i dotacions d’ús educatiu 6.a.(A) en l’accés sud del municipi 
Plànol parcelꞏlari. Àmbit composat per les parcelꞏles de referència cadastral següents: 
Parcelꞏla 211 (17228A002002110000JK) 
Parcelꞏla 212 (17228A002002120000JR) 
Parcelꞏla 213 (17228A002002130000JD) 
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Així mateix, l’Ajuntament té previst reordenar l’àmbit destinat a equipaments i dotacions d’us esportiu i 
d’ús educatiu (previsió per a una escola d’una línia) situat al nord-est del sòl urbà entre la carretera de 
Peralada i el camí de la Gorga per tal qualificar-lo de sistema d’equipaments i dotacions en sòl no 
urbanitzable en la seva totalitat pensant amb el seu ús esportiu exclusivament. 
 
La reordenació d’aquests sistemes permetria, d’una banda, millorar la proximitat del referit Centre 
d’educació infantil i primària (previst pel planejament vigent) al nucli habitat, afavorint el desplaçament a 
peu i, d’altra banda, esponjar i flexibilitzar l’ordenació de l’àrea esportiva, afavorint la seva inserció en el 
medi natural. Cal indicar que l’actual escola del municipi és deficitària en quant a espai i, en l’actual 
ubicació (carrer de Ramon Reig, 3) no hi ha possibilitat d’ampliar-la. 
 
La present Modificació puntual del Pla general d’ordenació comporta, per tant, la classificació com a sòl 
urbà dels referits terrenys situats sota el carrer Figueres. Aquesta classificació es recolza en la 
urbanització de l’actual carrer prolongació del carrer O’Donnell, que uneix aquesta àrea amb el sòl urbà, 
per tal de que tingui els serveis urbans necessaris per adquirir la condició de sòl urbà. 
 
En relació a l’àmbit que es pretén classificar com a sòl urbà (àmbit proposat com a PAU 9) per tal de 
qualificar-lo de sistema d’equipaments i dotacions d’ús educatiu 6.a.(A) i permetre situar-hi un centre 
d’educació infantil i primària (escola o CEIP) d’una línia, els paràmetres bàsics per a l’avaluació de la 
mobilitat són: 
 

a) Es desclassifica al nord-est del sòl urbà, entre la carretera de Peralada i el camí de la Gorga, les 
següents superfícies de sòl urbà: 

Sistema d’equipaments i dotacions d’ús educatiu 6.a.(A):  5.976,50 m2 
Sistema d’equipaments i dotacions d’ús esportiu 6.a.(B):  17.036,97 m2 
TOTAL Sistema d’equipaments i dotacions 6.a.(A) + 6.a.(B):  23.013,47 m2 
 

b) Es classifica a sud del sòl urbà, en connexió al carrer Figueres, la següent superfície de sòl urbà: 
Sistema d’equipaments i dotacions d’ús educatiu 6.a.(A):  5.229,16 m2 
Sistema viari 1.a.:  631,45 m2 
TOTAL sistemes 6.a.(A) + 1.a.:  5.860,61 m2 
 

c) Sense classificar nou sòl urbà, es modifica l’ordenació del sòl en l’àmbit de la unitat d’actuació 
núm.8 (UA 8), que en la proposta de la present Modificació puntual conforma el Polígon 
d’actuació urbanística núm.8 (PAU 8).  
 
Es proposa, d’una banda, el desplaçament de la superfície de zona cap a llevant, per tal de 
garantir a ponent l’accés a l’equipament educatiu d’acord amb els requeriments de la Direcció 
General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya. El vial de 
ponent passa a ser de 16 metres d’amplada, i el de llevant passa a ser un camí de 4 metres 
d’amplada (essent l’afectació dins el PAU 8 de 2m d’amplada) Per tant, els dos vials de 10m 
d’amplada que el planejament vigent preveu a banda i banda de la UA8, passen a ser un vial de 
16m a ponent i un camí de 4m a llevant. 
 
D’altra banda, es proposa el desplaçament de l’àmbit de zona amb la clau a.1.2.5 cap a sud i 
ocupant part del pati, per tal d’aconseguir una amplada de vial de 10m per al carrer de Figueres, 
en coherència amb la modificació de l’alineació nord de vial aprovada en la Modificació puntual 
núm.11 del Pla general d’ordenació de Vilabertran i en coherència amb l’actuació per al futur 
accés a l’equipament educatiu. 
 
La superfície estimada del PAU 8, segons cartogràfic, és de 1.942,56m2, essent la superfície de 
vialitat a executar de 543,21m2. 
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2. ESTRUCTURA GENERAL DEL MUNICIPI. MOBILITAT I TRANSPORT 
 

El municipi de Vilabertran està situat en la plana empordanesa, al NE del terme de Figueres del que és 
veí i, per tant, l’activitat econòmica de la capital de comarca proporciona un recurs econòmic i de treball 
important per al municipi de Vilabertran. 
 

 
Emmarcament geogràfic de Vilabertran (Pla d’acció local per a la sostenibilitat de Vilabertran - Abril de 2006 ) 
 
La xarxa de carreteres vinculades al terme municipal de Vilabertran consta de 3 infraestructures viàries, 
que són, de major a menor importància, La N-II, la N-260 (exterior al terme municipal) i la C-252, que 
travessa el nucli urbà. La carretera de Peralada, GI-6024, actua de límit de terme municipal amb 
Cabanes. Aquestes carreteres permeten els desplaçaments des de Vilabertran als pobles i ciutats de 
l’entorn amb comoditat. 
 

 
Xarxa de carreteres vinculades al terme municipal de Vilabertran 
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Pla d’acció local per a la sostenibilitat de Vilabertran - Abril de 2006 
 
Segons el Pla d’acció local per a la sostenibilitat de Vilabertran - Abril de 2006: 
 
Un 72% dels desplaçaments per motius escolars que tenen com origen Vilabertran es desplacen cap a 
altres municipis, bàsicament a Figueres, Girona i Barcelona. En quant als desplaçaments residència-
treball, diàriament se’n comptabilitzen 226 cap a fora del municipi (67%) i 113 dins del municipi (33%) 
 
La xarxa viaria local és d’una baixa intensitat de trànsit. Les principals vies de comunicació entre 
Vilabertran i els municipis veïns presenten una IMD adients a les dimensions dels vials. En aquest sentit, 
la GIV-6024 que comunica Figueres amb Sant Climent presenta una IMD de 1.365 mentre que la C-252 
la té de 325 al seu pas pel municipi. 
 
L’índex de motorització de Vilabertran, és a dir, el nombre de vehicles per habitant, ha anat augmentant 
al llarg dels últims anys, tal com ha succeït en la major part dels municipis de Catalunya. S’ha passat de 
tenir 0,65 vehicles per habitant l’any 1991 a 0,87 l’any 2004. 
 

 
Evolució de l’índex de motorització (Pla d’acció local per a la sostenibilitat de Vilabertran - Abril de 2006) 
 
En quant a l’índex s’observa que és una mica superior al de la comarca i bastant superior al de 
Catalunya, la qual cosa indica una dependència molt important dels vehicles privats en el municipi. 
 
El municipi compta amb una bona oferta de places d’aparcament, concretament dues zones a NO i SO 
del nucli urbà, no obstant això, el parc de vehicles segueix creixent (1,04 vehicles per habitant – any 
2006), fet pel que a les Normes urbanístiques de Vilabertran es va introduir l’obligació de preveure places 
d’aparcament per als nous habitatges.  
 
Pel que fa a l’oferta de transport públic és escassa per a les necessitats de tots els ciutadans, l’únic 
servei a Vilabertran és una línia de bus que realitza 5 parades diàries en cada sentit. Per tant, Vilabertran 
no té una oferta prou amplia per a representar una alternativa còmode enfront al vehicle privat. Sabem 
que com més repartida està la població en cada comarca, més alt és el transport privat i menor el 
transport públic. 
 
En l’estudi “La mobilitat i el transport” de Laia Oliver Frauca del Departament de Geografia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona hi trobem dades relatives a Barcelona i resta de Catalunya que 
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permeten veure les grans diferències que es produeixen en el mitjà de transport en funció de les 
característiques territorials. Tot i ser referides a mobilitat relativa al treball, són dades que es consideren 
extrapolables a la mobilitat en general. 
 

 
 
Si tenim en compte que hauriem d’equiparar Vilabertran als municipis de la darrera columna i  tenim en 
compte les dades del Pla d’acció local per a la sostenibilitat de Vilabertran - Abril de 2006, una distribució 
modal ajustada a data d’avui, podria ser la següent: 
 

25% desplaçaments a peu o en bicicleta 
  5% desplaçaments en transport públic 
70% desplaçaments en transport privat 
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3. OBJECTE DE L’ ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 
 
Aquest estudi d’avaluació de la mobilitat generada té per objecte la mobilitat generada pel sistema 
d’equipaments i dotacions d’ús educatiu 6.a.(A) que en la present modificació puntual núm.17 del Pla 
general d’ordenació de Vilabertran es classifica com a sòl urbà a sud del nucli urbà, en connexió al carrer 
Figueres dins del polígon d’actuació urbana PAU 9. El polígon d’actuació urbana PAU 9 queda 
representat en el plànol 1: planejament modificat. ordenació i alineacions sòl urbà. E.1:1.000. 
 
Els terrenys objecte de la modificació puntual que comporten nova classificació de sol urbà ocupen una 
posició de vora del conglomerat urbà, concretament a sud del sòl urbà, en connexió al carrer Figueres.  
 
Pel que fa al carrer Figueres, la connexió viaria interurbana queda garantida per la carretera de Llançà 
(N-260), que connecta amb la xarxa viaria urbana de Vilabertran mitjançant una rotonda. A partir 
d’aquesta rotonda neixen el carrer de l’Abat Rigau - carretera de Vilatenim i el “nou accés” que té 
continuïtat amb el carrer de l’Abat Hortolà. Ambdós vials són dos vials estructurants de la xarxa viaria 
urbana de Vilabertran i enllacen el carrer Figueres pels seus extrems. Aquests vials permeten absorbir 
els fluxos de trànsit actuals amb comoditat. 
 
El carrer Figueres, per la seva situació, connexions i secció, és un dels carrers estructurants de la vila. La 
secció original es la d’un carrer de 8m amb vorera inferior a 1m a banda i banda. No obstant això, el 
planejament vigent, després de modificar l’alineació nord, fixa una secció de 8,65m, secció que ja s’ha 
materialitzat en determinats trams del carrer. En la present modificació puntual núm.17, que actua en el 
PAU 8 i el PAU 9, àmbits de l’alineació sud del carrer, modifica l’alineació sud en aquest tram del carrer 
per tal d’aconseguir una secció de 10m (calçada més voreres).  
 
El carrer Figueres, si be té alguns tallers, és un carrer eminentment residencial, amb parcelꞏles que 
oscilꞏlen entre els 200m2 i els 1.000m2. Suporta actualment uns 20 habitatges, amb una previsió pel 
planejament per a uns 20 més, això suposa una densitat baixa en el context del nucli de Vilabertran i 
molt baixa si ens referim al context comarcal. La topografia, tant de l’àmbit de la modificació puntual com 
del carrer Figueres és sensiblement plana, amb pendents sempre inferiors al 3% i una intensitat de 
trànsit molt baixa. Tant el carrer Figueres com la resta del nucli urbà conformen una xarxa de carrers de 
convivència, es a dir, vies compartides amb els vianants i el trànsit amb limitació a 20 km/h i preferència 
pels vianants. La configuració del nucli urbà de Vilabertran, tant pel que fa a la trama urbana, a la 
jerarquització viaria i a les seccions de carrers fa que aquesta sigui la tipologia predominant. 
 
 

 
Indicació de la velocitat màxima a l’àrea urbana de Vilabertran (carrers de convivència: 20Km/h) 
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4. AVALUACIÓ DE L’INCREMENT POTENCIAL DE DESPLAÇAMENTS  
 
L’increment potencial de desplaçaments s’avalua a partir de la nova planificació que comporta la 
classificació com a sòl urbà i qualificació com a equipament docent per a una escola d’una línia en el 
terreny descrit amb accés al carrer de Figueres. 
 
Aquesta avaluació no té en compte la desclassificació dels terrenys actualment qualificats per acollir la 
futura escola al nord-est del sòl urbà ( 5.976,50 m2), desclassificació que es fa en la mateixa modificació 
puntual núm.17. 
 
Atès que la nova planificació pretén substituir l’equipament docent existent al centre del nucli, les dades 
sobre mobilitat s’han obtingut mitjançant enquesta realitzada a l’actual escola Torre d’en Reig. 
 
Aquest estudi s’estructura d’acord amb el contingut de l’article 12 de l’esmentat Decret 344/2006 i 
l’encapçalament segueix el mateix encapçalament dels paràgrafs del referit article 12: 
 
 

a) Mobilitat generada pel sistema d’equipament docent 6.a.(A) previst dins el PAU 9 
 

En relació a la incidència de la ordenació proposada en la mobilitat, per aplicació del Decret 344/2006, 
els fluxos de desplaçaments, segons l’annex 1 s’haurien d’avaluar amb els següents paràmetres: 
 
Equipament: 20 viatges /100 m2 sostre.  
Superfície de sòl del sistema d’equipaments i dotacions d’ús educatiu 6.a.(A): 5.229,16 m2 
L’edificabilitat de l’equipament proposat es fixa en 1m2 sostre/m2 parcel.la 
Amb aquests paràmetres, aplicats a la modificació en tràmit en resulta el següent: 
5.229,16 m2 x 1m2 sostre/m2 parcel.la x 20 viatges /100 m2 sostre = 1.059 viatges 
Total viatges: 1.059 
 
Tenint en compte la distribució modal que hem considerat a l’apartat segon, s’hauria de considerar 
l’escenari següent: 
20% de desplaçaments a peu o en bicicleta > 212 viatges 
5% de desplaçaments en transport públic > 53 viatges 
75% de desplaçaments en transport privat > 794 viatges 
 
Aquests valors s’han de considerar desequilibrats d’acord amb la realitat local. Cal indicar que l’actual 
escola del municipi en les actuals ubicacions (l’edifici Torre d’en Reig al carrer de Josep Reig i Palau, 
l’edifici Can Rostoll al carrer de Sant Ferriol i els mòduls situats darrera el monestir) dona servei a una 
línia de P3, P4, P5, 1er, 2on, 3er, 4t, 5è i 6è de primària, comptabilitzant un total de 120 alumnes i 14 
docents que actualment es desplacen, segons enquesta realitzada, de la següent manera: 

- 85% a peu 
- 5% en bicicleta 
- 8% en vehicle privat  
- 2% en transport colꞏlectiu 

 
Per tant, si tenim en compte aquestes dades actuals i que el nou equipament docent quedarà unificat al 
punt mig del carrer de Figueres, i que podria augmentar el desplaçament en vehicle privat i en bicicleta, 
en detriment del desplaçament a peu, una distribució modal més fonamentada podria ser la següent: 
73% de desplaçaments a peu               773  viatges 
10% de desplaçaments en bicicleta               106  viatges 
15% de desplaçaments en vehicle privat      159 viatges 
2% de desplaçaments en transport públic      21 viatges 
Total viatges             1.059  viatges 
 
Cal concloure que la proposta no tindrà efectes negatius sobre la mobilitat actual, que ja el que es fa és 
desplaçar relativament els aquests fluxos dels del centre del nucli urbà (que actualment no presenta 
problemes pel que fa a la mobilitat) a la vora Sud (350m de mitjana), ubicació que millora sensiblement 
l’accessibilitat i la mobilitat. 
 
Pel que fa als indicadors de gènere, Vilabertran té un cens de 919 habitants. La piràmide de població és 
més aviat plana, degut als creixements sostinguts de la darrera dècada del S. XX i primera del S. XXI. La 
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distribució per sexes ens dona una estructura força equilibrada amb un 49,07 % d’homes i un 50,93% de 
dones. 
 
En la mobilitat per motius de feina, tot i no disposar de dades, hi hauria un major pes dels homes en front 
de les dones, donada l’estructura del mercat de treball català, afavorida pel perfil socio-econòmic de la 
població que fa preveure predominança de rendes mitjanes. Aquest fenomen, segurament, també 
comportaria un major pes de les dones (i dels joves) en el conjunt d’usuaris no motoritzats. No obstant 
això, degut a les baixes intensitats dels fluxos de transport previstos, no és de preveure cap incidència 
rellevant en la mobilitat derivada de la perspectiva de gènere. 
En relació als desplaçaments a peu o en bicicleta en que es preveu predominança de joves i dones, la 
posició que ocupa el nou sistema d’equipament docent en relació a la xarxa viària i al centre urbà 
garanteix una accessibilitat correcta per part dels seus usuaris. 
 
 
 
Demografia 2017 
 
 
Homes 

 
 
 
468 

Dones 451 

Percentatge de joves 18,61% 

Percentatge d'adults 60,50% 

Percentatge pob. gran 20,89% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informació estadística municipal de Vilabertran (XIFRA-Diputació de Girona) 
 
 

b) Proposta de xarxa d’itineraris per a vianants 
 
Tant el carrer Figueres, des d’on s’accedeix a l’equipament docent objecte del present estudi, com la 
resta del nucli urbà conformen una xarxa de carrers de convivència, es a dir, vies compartides amb els 
vianants i el trànsit amb limitació a 20 km/h i preferència pels vianants. La configuració del nucli urbà de 
Vilabertran, tant pel que fa a la trama urbana, a la jerarquització viaria i a les seccions de carrers fa que 
aquesta sigui la tipologia predominant. 
 
En el plànol 2 s’han senyalat aquells carrers de la xarxa que, sense estar segregat o indicat un itinerari 
exclusiu per a vianants, tenen més vocació d’itinerari de vianants, distingint: 

- L’itinerari principal actual Est-Oest que transcorre en gran part pels espais verds i travessa el 
nucli urbà enllaçant amb el camí de la font del Soc en direcció a Figueres. 

- Els itineraris predominants Nord-Sud, que transcorren per carrers de convivència. 
 
Cal concloure que la proposta no presenta problemes pel que fa a la xarxa d’itineraris per a vianants 
atesa configuració del nucli urbà de Vilabertran, conformat per una xarxa de carrers de convivència. 
 

c) Xarxa d’itineraris per a transport colꞏlectiu 
 
Vilabertran no disposa de servei de transport colꞏlectiu urbà. La configuració del nucli urbà de Vilabertran, 
tant pel que fa a la seva dimensió, a la trama urbana i a les seccions de carrers, fa que no sigui viable ni 
convenient. Per tant, no es fa proposta d’implantació de línies urbanes. 
 
En l’apartat f) es descriu el transport interurbà colꞏlectius existent actualment. 
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d) Xarxa d’itineraris per a bicicletes 
 
La xarxa d’itineraris per a bicicletes coincideix amb la xarxa de vianants descrita a l’apartat b), ja que el 
nucli urbà conforma una xarxa de carrers de convivència. 
 
En el plànol 2 s’han senyalat aquells carrers de la xarxa que, sense estar segregat o indicat un itinerari 
exclusiu per a bicicletes, són més adients, distingint: 
 

- L’itinerari principal actual Est-Oest que transcorre en gran part pels espais verds i travessa el 
nucli urbà enllaçant amb el camí de la font del Soc en direcció a Figueres. 

- Els itineraris predominants Nord-Sud, que transcorren per carrers de convivència. 
 
Cal concloure que la proposta no presenta problemes pel que fa a la xarxa d’itineraris per a bicicletes 
atesa configuració del nucli urbà de Vilabertran, conformat per una xarxa de carrers de convivència. 
 
Pel que fa a la reserva per a aparcament de bicicletes en sòl públic: 
 
Cal indicar que l’actual escola del municipi en les actuals ubicacions (l’edifici Torre d’en Reig al carrer de 
Josep Reig i Palau, l’edifici Can Rostoll al carrer de Sant Ferriol i els mòduls situats darrera el monestir) 
dona servei a una línia de P3, P4, P5, 1er, 2on, 3er, 4t, 5è i 6è de primària, comptabilitzant un total de 
120 alumnes i 12 docents que actualment es desplacen, segons enquesta realitzada, de la següent 
manera: 
 

- 85% a peu 
- 5% en bicicleta 
- 8% en vehicle privat  
- 2% en transport colꞏlectiu 

 
L’equipament educatiu que es pretén situar en l’ àmbit proposat com a PAU 9 en la present modificació 
puntual del planejament correspon a un sostre edificable de 5.229m2 per a un centre d’educació infantil i 
primària (escola o CEIP) d’una línia. El còmput màxim d’alumnes seria de 225 alumnes (9 aules x 25 
alumnes) i una estimació de 15 docents (mestres) i 5 pas (personal d’administració i serveis)  
 
El Decret 344/2006, en el seu annex 2 estableix per als equipament docents una reserva mínima de 5 
places/100m2 sostre o fracció, llevat d’aquells supòsits en que es justifiqui l’adopció de valors inferiors.  
 
En aquest sentit, atès que el nou equipament docent pretén substituir l’existent i, atès que la màxima 
distància a recórrer a peu des de l’àmbit de sòl urbà no supera els 750m (distància que el Decret 
344/2006 estableix com a criteri de distància màxima entre parades de transport colꞏlectiu), en el present 
estudi es fa el següent supòsit basat en 225 alumnes, 15 docents i 5 pas, i en duplicar el percentatge de 
viatges en bicicleta (en atenció a les possibilitats de futur i la nova ubicació de l’emplaçament escolar): 
245 usuaris x 10% = 25 places d’aparcament de bicicleta. 
 
La previsió d’aparcament de bicicletes que es fa en el present estudi de mobilitat, en l’espai entre el vial 
de 16 metres i l’àmbit qualificat d’equipament, té una capacitat per a 30 places d’aparcament de bicicleta 
comptades a un ritme d’una bicicleta cada 0,80m (segons l’esquema de la fig.1), capacitat que supera 
l’estimació realitzada en base a les característiques reals del municipi.  
 
Normativa urbanística: Per tal de recollir aquesta previsió d’aparcament de bicicletes en la normativa 
urbanística de la present modificació puntual núm. 17 del planejament, s’incorpora en l’article 37.7.a) la 
condició següent:  
 

- El projecte d’urbanització ,la definició de l’alineació de la tanca i/o de l’edifici de l’equipament 
docent tindran en compte la concreció de la previsió de 30 places d’aparcament de bicicletes 
proposat en l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada de la modificació puntual núm.17, 
justificant el correcte funcionament i el compliment de les normatives d’accessibilitat. Tot això, 
sens perjudici d’una proposta d’ordenació alternativa que no disminueixi la capacitat fixada en el 
referit estudi. 
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Fig.1. Esquema d’un aparcament de bicicletes amb suports tipus U-Invertida amb les mides recomanades 
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e) Xarxa bàsica d’itineraris de vehicles 
 
Tal com es descriu a l’apartat 2, la xarxa de carreteres vinculades al terme municipal de Vilabertran 
consta de 3 infraestructures viàries, que són, de major a menor importància, La N-II, la N-260 (exterior al 
terme municipal) i la C-252, que travessa el nucli urbà. La carretera de Peralada, GI-6024, actua de límit 
de terme municipal amb Cabanes. Aquestes carreteres permeten els desplaçaments des de Vilabertran 
als pobles i ciutats de l’entorn amb comoditat. 
 
Pel que fa a la xarxa bàsica, senyalada al plànol 2, hem vist que el nou equipament, que té l’accés pel 
carrer de Figueres, genera 1.059 viatges, i tal com s’ha descrit en l’apartat 4, es considera que el 15% de 
desplaçaments seria en vehicle privat, es a dir, 159 viatges. 
 
Pel que fa al carrer Figueres, la connexió viaria interurbana queda garantida per la carretera de Llançà 
(N-260), que connecta amb la xarxa viaria urbana de Vilabertran mitjançant una rotonda. A partir 
d’aquesta rotonda neixen el carrer de l’Abat Rigau - carretera de Vilatenim i el “nou accés” que té 
continuïtat amb el carrer de l’Abat Hortolà. Ambdós vials (senyalats al plànol 2) són dos vials 
estructurants de la xarxa viaria urbana de Vilabertran i enllacen el carrer Figueres pels seus extrems. 
Aquests vials permeten absorbir els fluxos de trànsit actuals amb comoditat. L’increment que suposa la 
implantació del nou equipament, tot i que es realitzaria en les hores punta 9:00h, 12:00h,  15:00h i 
17:00h, els viatges quedarien repartits en aquests quatre moments del dia i, per tant, la càrrega de tràfic 
resulta molt baixa. 
 
Cal tenir en compte també que el tràfic que genera l’actual escola (que el nou equipament ha de 
substituir) no pot diferir massa amb el que es generaria de nou i que l’aparcament sud es troba 
estratègicament situat respecte al carrer Figueres (Tot i que l’Annex 3 del Decret no fixa valors per a 
l’equipament docent). 
 
Es pot concloure, per tant, que la càrrega de tràfic és perfectament assumible per la vialitat existent. 
 
 

f) Estacions de ferrocarril i autobusos interurbans 
 
L’estació de ferrocarril més pròxima és la de Figueres, situada a uns 3Km de Vilabertran. Al costat de 
l’estació de ferrocarril hi ha l’estació d’autobusos d’on surt la línia de “Empordà bus” que enllaça la 
referida estació amb Vilabertran 
 
En el plànol 3 s’han senyalat les estacions de ferrocarril i del bus interurbà "Empordà bus", el transport 
interurbà Figueres – Vilabertran – Cabanes – Peralada - cruïlla de Pedret i Marçà – Vilajuïga – 
Garriguella – Vilamaniscle (5 viatges d'anada i tornada / dia) juntament amb la parada de bus a 
Vilabertran. S’adjunta taula horària. 
 
En el plànol 2 s’han senyalat els dos transports interurbans colꞏlectius existents actualment: 
 

- A NORD:  La xarxa actual de "Empordà bus"  
- A SUD:   La xarxa actual de línies no regulars (sortides escolars programades, etc)  

Ambdues fan la seva parada en les àrees d’aparcament públic situades a nord i a sud respectivament. 
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Taula d’horaris de la línia d’autobusos interurbans “Empordà bus” 
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5. MESURES CORRECTORES 
 
L’estructura urbana existent mostra un escenari de mobilitat sense conflictes. També s’ha constatat que 
la Modificació puntual num.17 no tindrà gairebé repercussions sobre la mobilitat generada. 
Tal com es descriu en l’apartat 4.d) del present estudi, en la modificació puntual núm.17 del planejament 
s’incorpora en l’article 37.7.a) la condició següent:  
 

- El projecte d’urbanització ,la definició de l’alineació de la tanca i/o de l’edifici de l’equipament 
docent tindran en compte la concreció de la previsió de 30 places d’aparcament de bicicletes 
proposat en l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada de la modificació puntual núm.17, 
justificant el correcte funcionament i el compliment de les normatives d’accessibilitat. Tot això, 
sens perjudici d’una proposta d’ordenació alternativa que no disminueixi la capacitat fixada en el 
referit estudi. 

 
 

6. FINANÇAMENT DE COSTOS GENERATS PER L’INCREMENT DE LA MOBILITAT 
 
Atès que no són necessàries noves infraestructures de connexió ni modificacions del transport públic, no 
hi ha costos generats i, per tant no es precisa finançament. 
 
 
 
 
 
 
Vilabertran, febrer de 2018 
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