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1.3

OBJECTIUS DEL PEU

L’objecte del Pla especial és l’ordenació detallada d’activitats compatibles amb el sòl no
urbanitzable dins els terrenys de referència amb el següent
contingut:
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Creació d’un llac central de caràcter paisatgístic i recreatiu amb tractament naturalitzat
sobre la vall del torrent de Can Sunyer.
Implantació de l’activitat d’hípica amb els seus serveis i dotacions complementàries
sobre els camps de Can Cua i les antigues instal·lacions ramaderes de Can Palau.
Implantació de l’activitat esportiva sobre terrenys de gespa artificial i natural amb els
seus serveis i dotacions complementàries en la vessant oest dels terrenys situats entre
el camí Ral de Caldes a Vilobí i l’autopista AP-7.

2 SITUACIÓ ACTUAL
2.1

USOS DE L’ACTUAL RESORT

El Resort actual està format principalment per:
x
x

ANTECEDENTS

La Llei 9/2003 de la mobilitat estableix un nou marc que afecta a les polítiques de
desenvolupament urbà i econòmic i a la planificació de l’ús del sòl. Aspectes com el transport
públic, les externalitats provocades per la mobilitat, tant econòmiques com ambientals, i la
seguretat viària, són exigències contemplades per la normativa esmentada en el moment de
realitzar els plans urbanístics. Les Directrius Nacionals de mobilitat, aprovades el 3 d’octubre de
2006, són els instruments necessaris per al compliment d’aquesta Llei.

x
x

En relació als continguts, cal subratllar que tant la pròpia llei com les Directrius determinen la
necessitat d’avançar vers un model de mobilitat sostenible que garanteixi el dret de la
ciutadania a l’accessibilitat en unes condicions de mobilitat segures i adequades i amb el mínim
impacte ambiental possible.

Un camp de golf professional.
Una Casa Club (Clubhouse), amb serveis associats al camp de Golf (vestidors, barrestaurant, minimarket,...), i que constitueix el centre neuràlgic del Resort.
Un hotel de 148 habitacions, que té una ocupació mitjana de 65%, situat al Nord de la
Casa Club.
Capacitat per a un màxim de 403 habitatges de diverses tipologies, dels quals n’hi ha
construïts al voltant del 50% i la resta estan en procés de construcció i/o
comercialització.
o Apartaments en edificis plurifamiliars, propers a la Casa Club (La Selva
Apartments).
o Habitatges unifamiliars distribuïts pel Resort o “Villas” (La Selva, La Pineda, La
Vinya i La Balca).

El mapa següent il·lustra els usos descrits:
Capacitat d’acollida del PGA Catalunya Resort segons el planejament vigent

La Balca
26 hab
La Vinya Villas
21 hab

Hotel
150 habitacions

12 hab

AP-7
La Pineda Villas
36 hab

Accés únic al Resort

Carrer de l’Antic Camí Ral

Clubhouse

La Selva Apartments
94 hab

Seu PGA

10 hab
Àrea Central
52 hab

La Selva
40 hab

35 hab

22 hab

4 hab

Sortida 700
7 hab
4 hab
Sector de Sils
40 hab

5

A-2

6

EAMG del PEU per la implantació d’un llac artificial i activitats agrícoles, esportives i recreatives en sòl no
urbanitzable, als municipis de Vilobí d’Onyar i Caldes de Malavella

2.2

EAMG del PEU per la implantació d’un llac artificial i activitats agrícoles, esportives i recreatives en sòl no
urbanitzable, als municipis de Vilobí d’Onyar i Caldes de Malavella

Apartaments i també distribuiex els vehicles cap a l’àmbit de la Selva i de l’Àrea Central, que
concentren més del 50% dels habitatges del PGA.

EMPLEATS

Al Resort actual hi treballen unes 250 persones en diversos torns, i a efectes de calcular
l’aparcament que necessiten es pot suposar que 50 empleats poden coincidir en una mateixa
franja horària.

Tots els carrers tenen secció d’un carril de circulació per sentit i disposen de limitadors físics de
velocitat.

2.3

A part de la xarxa viària principal, hi ha una xarxa secundària de camins que permeten
desplaçar-se per l’interior del camp de golf a peu, en bicicleta o en vehicles elèctrics petits.

XARXA VIÀRIA D’ACCÉS

L’entrada al Resort es produeix a través d’un únic punt situat a l’est del sector, que el connecta
amb la sortida 700 de l’autovia A-2 a través d’una rotonda i d’un vial de servei.

Vehicles elèctrics per a desplaçaments interiors al recinte

Accés únic al sector, a través de l’autovia A-2

2.4.2 DADES DE TRÀNSIT
Es disposa de dades de trànsit del mes de juliol del 2017 extretes de l’estudi de trànsit realitzat
en les rotondes d’accés al recinte (Estudio de tráfico en las rotondas de acceso al recinto del PGA
Catalunya Resort. MCRIT 2017).

2.4

XARXA VIÀRIA INTERIOR

Ubicació dels punts d’aforament

2.4.1 CONFIGURACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA
L’accés des de la rotonda exterior es produeix a través d’un pas inferior sota l’A-2 i d’un carrer
de secció 1+1.

P1: Aforo de 24h

P3: Aforo de movimientos
en periodo punta

Entrada al PGA Catalunya Resort

P2: Aforo de 24h

Dels aforaments de 24 hores es desprèn que entren al PGA 857 vehicles/dia (780 vehicles
lleugers i 77 vehicles pesats), i surten altres 865 vehicles/dia (771 lleugers i 94 pesats). En total,
doncs, l'accés al recinte canalitza un tràfic de 1.722 vehicles/dia sumant els dos sentits.

A partir d’aquest carrer d’accés, la xarxa viària interna del Resort té una primera intersecció en
forma de rotonda per accedir al carrer dels Tapiots i posteriorment una bifurcació per accedir o
bé a la Casa Club o bé a l’hotel. La xarxa viària interior adopta una estructura arbòria per arribar
als diversos sectors d’habitatges.

En el sentit d'entrada al PGA, l'hora punta es dóna de 7h a 8h del matí, moment d'entrada de la
majoria d'empleats al recinte. En aquest període s'assoleixen 106 vehicles/hora, dels quals 7 són
vehicles pesants.

D’acord a la ubicació de les activitats actuals del resort, el carrer de la Creu Petita representa el
principal eix distribuïdor a l’interior atès que connecta amb el Clubhouse, la la Selva
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Intensitat horària de vehicles en les hores punta de matí (07h00-08h00) i tarda (17h00-18h00)

El màxim de vehicles pesants en una hora en sentit entrada és de 12 i es dóna en una hora on el
trànsit total és menor.

07h00 - 08h00
17h00 - 18h00

En el sentit sortida del PGA, l'hora punta es dóna de 17h a 18h, període que coincideix amb la
sortida de la majoria d'empleats. En aquest període s'arriba a 92 vehicles/hora, dels quals 12 són
vehicles pesants.

4
22+2=24
93+15=108

El màxim de vehicles pesants en una hora en sentit sortida és de 13 i es dóna de 9h a 10h,
moment en què el trànsit total és molt inferior.

6

0+0=0
1+0=1

Distribució horària del trànsit en le punti P1
P1: Salida del PGA
120

100

100

9

80

80

91+2=93
30+9=39

60

23+1=24
3+8=11

12

120

veh/hora

veh/hora

P1: Entrada al PGA

1

11

40

20
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0

0

1+0=1
8+0=8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

hora

horas

VP

VL

5+2=7
17+9=26

78+2=80
28+1=29

3

10

60

40

VL

29+1=30
23+2=25

101+3=104
31+9=40

21+1=22
85+15=100

1+1=2
8+0=8

8
10+1=11
1+0=1

VP

17+0=17
76+6=82

5
2
1+4=5
17+0=17

Es disposa també de dades de trànsit del carrer Els Tapiots. Entren al carrer 72 vehicles/dia (68
lleugers i 4 pesats) i surten 69 vehicles/dia 864 lleugers i 5 pesats). En total, el carrer Els Tapiots
té un trànsit de 141 vehicles/dia.
Totes dues interseccions funcionen amb fluïdesa.

L'hora punta de l'entrada es dóna de 7h a 8h, amb 13 vehicles/hora mentre que en l'altre sentit
la punta es dóna de 12h a 13h amb 16 vehicles/hora

Les taules següents mostren la matrius de fluxos entre els diferents accessos a la rotonda, A, B i
C, en les hores punta de matí i tarda.

Distribució horària del trànsit en le punti P2
P2: Entrada C/Tapiots

P2: Salida C/Tapiots

14

Codificació dels ramals de la rotonda de la via de servei

18
16

12

14
12

veh/hora

veh/hora

10
8
6

10
8
6

4

4
2

2

0

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

horas
VL

VP

horas
L

P

D’altra banda, es diposa també de dades d’un aforament de moviments a la rotonda d'accés al
resort, situada al vial de servei de l'A-2, en les hores punta de matí i tarda identificades en
l'aforament de 24 hores.
Els resultats de l'aforament de moviments són consistents amb l'aforament de 24 hores en les
franges horàries coincidents.
La imatge següent mostra els resultats de moviments en les interseccions en estudi, construïts
en base als aforaments realitzats. En el cas de la intersecció de l'accés al Resort amb la C / Els
Tapiots, els moviments han requerit hipòtesis addicionals.
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A
B
C

A
0
5
17

B
30
0
7

DESTÍ
C
80
24
0

Total
110 veh/h
29 veh/h
24 veh/h

Total

22

37

104

163 veh/h

ORIGEN

7:00-8:00
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hora punta tarda (17h-18h) en sentit sortida, percentatges alts que permeten quedar del costat
de la seguretat.
A la situació del juliol s'afegiran doncs:
- 12 vehicles/h en sentit entrada de 7h a 8h
- 24 vehicles/h en sentit sortida de 17h a 18h
Un 25% en sentit Girona i un 75% en sentit Barcelona.

B
25
0
26

Total

99

51

40

ORIGEN

17:00-18:00

Total
54 veh/h
28 veh/h
108 veh/h
190 veh/h

Així, la matriu de moviments de la rotonda del vial de servei queda com segueix:

A
B
C

A
0
5
17

B
30
0
7

DESTÍ
C
92
24
0

Total
122 veh/h
29 veh/h
24 veh/h

Total

22

37

116

175 veh/h

7:00-8:00
ORIGEN

A
B
C

A
0
17
82

DESTÍ
C
29
11
0

Com es pot comprovar, en l'hora punta del matí el moviment principal és des del punt A
(corresponent a l'entrada de vehicles de l'A-2) al punt C (corresponent a l'entrada al complex
PGA). Aquest moviment representa el 49% del flux en tota la rotonda.

A
B
C

A
0
17
106

B
25
0
26

DESTÍ
C
29
11
0

Total
54 veh/h
28 veh/h
132 veh/h

Total

123

51

40

214 veh/h

17:00-18:00
ORIGEN

En l'hora punta de la tarda el moviment principal és el contrari, des del punt C al punt A. Aquest
moviment correspon al 42% del trànsit en aquesta hora a la rotonda.
El període de juliol analitzat es pot considerar representatiu de la temporada alta del PGA
excepte per a l'activitat golfista. Els màxims d'activitat del golf es donen a la primavera i tardor,
mentre que a finals de juny i principis de juliol es produeix al voltant d'un 35% de l'activitat del
màxim d'abril.

Els moviments de la rotonda del carrer Tapiots són els següents:
Distribució mensual del volum de golfistes
Codificació dels ramals de la rotonda del carrer Tapiots

7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0

S'observa com a l'abril es produeix una afluència de gairebé 6.000 golfistes/mes, que serien uns
300 golfistes/dia. Considerant que un 75% dels 300 golfistes accedeixen al camp en cotxe (una
part són residents a l'hotel o als habitatges, que podrien accedir a peu) i prenent una ocupació
de 1,2 persones per vehicle, resultarien 187 cotxes/dia per sentit. S'estima que a principis de
juliol, període analitzat, el trànsit produït pels golfistes un 35% del d'abril, uns 65 cotxes/dia.
Així, es procedirà a afegir la diferència (122 vehicles/dia per sentit) al tràfic observat per obtenir
una situació de trànsit de temporada alta. S'estima que un 10% del trànsit diari per motiu dels
golfistes es produeix en l'hora punta del matí (7h-8h) en sentit entrada i un 20% es produeix en
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C2
D
E

D
105
0
0

DESTÍ
E
11
1
0

Total
116 veh/h
23 veh/h
2 veh/h

Total

24

105

12

141 veh/h

DESTÍ
E
1
8
0

Total
40 veh/h
132 veh/h
9 veh/h

ORIGEN

17:00-18:00
ORIGEN

Aparcament de la Casa Club

C2
0
22
2

7:00-8:00

C2
D
E

C2
0
124
8

D
39
0
1

Total

132

40
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181 veh/h

Segons l’estudi de trànsit tots els ramals de totes dues rotondes presenten un nivell de servei A,
tant en hora punta de matí com de tarda.

2.5

2.4.3 APARCAMENT

Malgrat que els nuclis de Caldes de Malavella i Vilobí d’Onyar disposen d’oferta interurbana
d’autobusos, cap de les línies que operen efectua parada en l’àmbit del PGA Catalunya Resort.

La majoria de carrers disposen d’aparcament en cordó a un o bé a ambdós costats, en general
ocupades no pas per veïns, que disposen tots ells de places privades, sinó per empleats o
visitants.

En el cas de Caldes de Malavella, també hi efectuen parada els serveis de la línia regionals de
trens R11 i RG1 que connecten amb Barcelona i Girona. L’estació es situa al nucli, a una distància
del PGA d’uns 4 Km.

Secció tipus de carrer amb cordó d’aparcament a un costat

2.6

XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC

XARXES DE MODES NO MOTORITZATS

La xarxa viària interna del PGA presenta voreres segregades en tots els carrers.
Complementàriament, tal i com s’ha esmentat anteriorment, a l’interior del resort hi ha una
xarxa secundària de camins que permeten desplaçar-se per l’interior del camp de golf a peu, en
bicicleta o en vehicles elèctrics petits.
D’altra banda, uan xarxa de camins rurals connecta l’àmbit del PGA cap a l’exterior com per
exemple a través del camí ral de Caldes a Vilobí i el camí de la Thiona a Vilobí. La connexió a amb
Vilobí d’Onyar a través de la xarxa de camins està, doncs, garantida; no passa el mateix, però,
amb el nucli de Caldes de Malavella.
Pel que fa a la bicicleta, l’àmbit té unes dimensions que faciliten la mobilitat interna en aquest
mode (1,5 Km entre l’acés a l’est i La Pineda Villas a l’oest, i 2 Km des del sector de Sils al sud fins
a la C-25 al nord). El límit de velocitat establert és de 30 Km/h, velocitat que permet que les
bicicletes comparteixin calçada amb el vehicle privat motoritzat.

A més, en tot el recinte es disposa de tres bosses d’aparcament:
x
x
x

A la Casa Club: 92 places
A l’Hotel: Unes 40 places
A Les Vinyes: se’n desconeix el nombre de places.
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Proposta de zonificació del PEU

3 PROPOSTA D’ORDENACIÓ
La superfície total de l’àmbit del Pla és de 829.187,72 m2, dels quals el 87% es localitzen el terme
municipal de Vilobí d’Onyar i el 13% restant en el terme de Caldes de Malavella.
El resum dels paràmetres urbanístics proposats en el PEU es mostra en la imatge inferior:
Paràmetres urbanístics proposats en el PEU

(*) el sostre potencial d'acord amb les NNUU del Planejament General de Vilobí d'Onyar i el POUM de
Caldes de Malavella en SNU per a usos vinculats a activitats agrícoles, forestals i ramaderes NO li és
d'aplicació en aquestes zones.
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4 MOBILITAT GENERADA PEL PEU
4.1

L’espai mínim per plaça de turismes és de 4,75 x 2,4 m, i per motocicleta 2,20 x 1,00 m.
Reserves mínimes d’aparcaments de bicicletes. Font: Projecte de Decret, DGPT.

QUANTIFICACIÓ DE LA NOVA MOBILITAT

Ús d’habitatge

La quantificació de la nova mobilitat s’ha realitzat en base a dades facilitades pel propi Resort.
x

x

x

4.2

Ús comercial
Ús d’oficines
Ús industrial
Equipaments docents
Equipaments esportius, culturals i
recreatius
Zones verdes

Segons l’estimació de PGA Catalunya Resort, el llac esportiu i recreatiu i la hípica
atrauran uns 200 visitants/dia. Considerant que un 75% accedeixen al recinte en cotxe
(una part són residents a l’hotel o als habitatges i hi podrien accedir a peu) i prenent una
ocupació d’1,2 persones per vehicle, resultarien 125 vehicles/dia per sentit. En termes
de nous desplaçaments representen 400 viatges/dia en els dos sentits (300 en cotxe i
100 en modes no motoritzats).

x

S’adopta que un 20% dels nous desplaçaments diaris es concentren en una hora punta,
per cada sentit. Per restar del costat de la seguretat, se suposa també que l’hora punta
dels dos sentits coincideix en el temps. Per tant, resulta que 41 vehicles lleugers/hora en
cada sentit circularien pel tram comú d’accés al recinte (83 en els dos sentits). En el cas
dels autocars es considerarà que es concentren en la seva totalitat en la mateixa hora (4
autocars/hora en els dos sentits).

1 plaça/100 m2 de sòl

mínima de places d’aparcament per a bicicletes de 8.

D’acord amb la mobilitat generada prevista en modes no motoritzats, en el capítol anterior s’ha
estimat un volum de 125 viatges/dia en peu i bicicleta. Considerant un sentit i que el 40% es
realitza en bicicleta, resulten 25 viatges/dia en bici. Aplicant una rotació de les places de 3
vehicles/plaça, resulta una demanda de places d’aparcament de bicicletes de 8 places.
Es proposa, doncs, localitzar inicialment a l’entorn de 10 places d’aparcament per a bicicletes, i
en cas que en un futur la demanda d’aquest mode de transport s’incrementés, s’augmentaria
progressivament l’oferta.

En el cas del celler, es considera que atraurà un volum de 50 visitants/dia. Considerant
que un 75% accedeixen al recinte en cotxe (una part són residents a l’hotel o als
habitatges i hi podrien accedir a peu) i prenent una ocupació d’1,2 persones per vehicle,
resultarien 31 vehicles/dia per sentit. En termes de nous desplaçaments representen
100 viatges/dia en els dos sentits (75 en cotxe i 25 en modes no motoritzats).
En síntesi, en un dia punta de funcionament normal, la nova mobilitat generada i atreta
s’estima en 900 viatges/dia en ambdós sentits (575 en vehicle privat, 200 en autocar i
125 en modes no motoritzats) que representen 206 (125+50+31) nous vehicles lleugers i
2 autocars que accedeixen al recinte (1 sentit).

1 plaça/100 places d’aforament de l’equipament

El PEU preveu un aforament màxim de 725 pax pel conjunt de les zones i usos de manera que
aplicant la ràtio del Decret per a equipaments esportius, culturals i recreatius resultaria una reserva

Les instal·lacions esportives (camps de futbol) podran acollir estades d’equips
professionals d’alt nivell, que atrauran un nombre de visitants que podria estimar-se en
200 persones/dia, que accediran en vehicle privat i en autocar. Es suposa un
repartiment equilibrat entre ambdós modes. Amb una ocupació mitjana de 2
persones/vehicle, representen 50 vehicles/dia per sentit; en el cas dels autocars es
considera una ocupació de 50 persones/vehicles que representen 2 vehicles/dia per
sentit. En termes de nous desplaçaments representen 400 viatges/dia en els dos sentits
(200 en autocar i 200 en vehicle privat).

x

Màxim valor de 2 plaça/habitatge, 2 plaça per 100 m2 de sostre
o fracció
1 plaça/100 m2 sostre o fracció
1 plaça/100 m2 sostre o fracció
1 plaça/100 m2 sostre o fracció
5 plaça/100 m2 sostre o fracció

4.3

RESERVES D’ESPAI PER A CÀRREGA I DESCÀRREGA

El Decret 344/2006 indica que convé preveure a les noves implantacions unes condicions
mínimes consistents a delimitar zones del viari destinades a la distribució urbana de
mercaderies, establir quins comerços han de disposar de molls de càrrega i descàrrega que els
permetin fer aquestes operacions al seu interior, i establir un mínim de superfície comercial
dedicada a magatzem amb la finalitat que les operacions de càrrega i descàrrega no es
multipliquin.
Article 6.3 del Decret 344/2006
En el cas d'estudis d'avaluació de la mobilitat generada referents a plans urbanístics s'ha de tenir
en compte que, per aconseguir una distribució àgil i ordenada de les mercaderies a l'interior dels
nuclis urbans, aquests contemplin les següents reserves de places de 3 x 8 metres a la xarxa
viària per a càrrega i descàrrega de mercaderies:

RESERVES D’APARCAMENT PER A TURISMES, MOTOCICLETES I BICICLETES

a) Ús comercial: 1 plaça per cada 1.000 m2 de superfície de venda o 1 plaça per cada 8
establiments.

Les reserves mínimes d’aparcament de vehicles (turismes, motocicletes i bicicletes) situats fora
de la via pública són les següents segons el Decret 344/2006:

b) Ús d'oficines: 1 plaça per cada 2.000 m2 de sostre.
Reserves mínimes d’aparcaments de vehicles. Font: Decret 344/2006, DGPT.

Ús
d’habitatge
Nova estació
ferroviària

Turismes
Motocicletes
Màxim valor de: 1 plaça/habitatge, 1 plaça Màxim valor de: 0,5 plaça/habitatge, 1 plaça
per 100 m2 de sostre o fracció
per 200 m2 de sostre o fracció
5 places/30 places ofertes de circulació

El PEU no preveu cap ús comercial o d’oficina en l’àmbit de manera que no es requereixe
realitzar una reserva de places per a càrrega i descàrrega.

5 places/30 places ofertes de circulació
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5 IMPACTE DE LA MOBILITAT GENERADA SOBRE LES DIVERSES
XARXES DE TRANSPORT
ORIGEN

5.1

17:00-18:00

XARXA VIÀRIA

La nova mobilitat en vehicle privat s’ha comptabilitzat en 206 vehicles/dia per sentit, que
representen 41 vehicles/hora en cada sentit considerant un factor d’hora punta del 20% i que
circularien pel tram comú d’accés al recinte (83 en els dos sentits). Afegint la mobilitat en
autocar (2 vehicles/hora per sentit) resulten 43 vehicles/hora en cada sentit.

La matriu de moviments de la rotonda del vial de servei un cop sumats els nous vehicles
generats i atrets pel PEU es mostra a continuació. Tal i com s’ha especificat anteriorment, se
suposa que l’hora punta dels dos sentits coincideix en el temps per restar del costat de la
seguretat, de manera que els nous vehicles s’han sumat tant en l’hora punta de tarda com en
l’hora punta de matí per tal de poder analitzar l’impacte d’aquest increment en qualsevol dels
dos moments períodes.

ORIGEN

A
B
C
Total

A
0
5
49
54

17:00-18:00

A
0
17
138
155

A
B
C

ORIGEN

B
30
0
18
48

Total

B
25
0
37
62

DESTÍ
C
124
35
0
159

Total
154 veh/h
40 veh/h
67 veh/h
262 veh/h

DESTÍ
C
61
22
0
83

Total
92 veh/h
41 veh/h
183 veh/h
316 veh/h

D

DESTÍ
E

Total

C2
D
E

0

82

1

83 veh/h

167

0

8

175 veh/h

8

1

0

9 veh/h

Total

175

83

9

268 veh/h

En el marc de l’estudi de trànsit es va realitzar un test d'estrès per comprovar sota quines
condicions la capacitat de la xarxa viària actual seria insuficient. S'ha comprovat que la demanda
actual en hora punta i temporada alta es podria veure incrementada fins a 5 vegades sense que
el sistema format per les dues rotondes presentés problemes de congestió. L’increment de
mobilitat associat al desenvolupament del PEU està molt per sota de suposar una mobilitat 5
vegades superior a l’actual, de manera que es pot concloure que no hi hauran problemes de
capacitat en la xarxa viària d’accés on conflueix tota la mobilitat motoritzada del Resort.

Les interseccions més sol·licitades de l’àmbit seran les més properes a l’accés i constituiran els
punts crítics de capacitat del sistema viari (rotonda de la via de servei de l’A-2 i rotonda del
carrer Tapiots).

7:00-8:00

C2

Pel que fa a la resta de la xarxa viària interna del PGA no es preveuen problemes de capacitat
atès que les intensitats de trànsit són molt menors. La capacitat es redueix si els carrers tenen
bandes d’aparcament perquè els vehicles que aparquen entorpeixen la circulació. No és el cas
del tram comú d’accés però sí de la majoria de carrers de l’àmbit, que suporten però un trànsit
inferior. Podria donar-se el cas, en episodis puntuals de necessitat alta d’aparcament, que la
capacitat del carrer de la Creu Petita sigui inferior a la de la rotonda per aquest motiu; a més a
més cal tenir en compte que es tracta del principal eix de circulació a l’interior del PGA.

5.2

APARCAMENT

En un dia punta de funcionament normal més de 200 vehicles (125 del llac esportiu i recreatiu +
50 de l’àrea esportiva + 31 del celler) han d’aparcar a l’interior del PGA Catalunya Resort, i més
concretament en l’àmbit del PEU.
Pel conjunt de la nova demanda en vehicle privat es considera una rotació de les places
d’aparcament d’1,5 vehicles/plaça, de manera que s’estima un increment de la demanda
d’estacionament d’unes 140 places.
Pel que fa als autocars, s’han comptabilitzat 2 vehicles al dia que es considera que coincidiran en
la mateixa franja horària i per tant representen una demanda d’estacionament de 2 places.

En el cas de la rotonda del carrer Tapiots, la matriu de moviments un cop sumats els nous
vehicles generats i atrets pel PEU es mostra a continuació:

ORIGEN

7:00-8:00

C2

D

DESTÍ
E

Total

C2
D
E

0

148

11

159 veh/h

65

0

1

66 veh/h

2

0

0

2 veh/h

Total

67

148

12

228 veh/h
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Aquestes noves bosses d’aparcament donen resposta a l’increment de demanda
d’estacionament estimat en capítols anteriors.

6 PROPOSTA DE MILLORA DE LES XARXES
6.1

XARXA PER AL VEHICLE PRIVAT
6.3

Malgrat que no es preveuen problemes de capacitat en la xarxa viària interna del PGA Catalunya
Resort, en la intersecció del carrer de la Creu Petita amb el carrer de la Creu de la Mà es
recomana senyalitzar l’accés a l’àmbit de la nova ampliació en direcció a l’hotel, que suporta
menys trànsit que el carrer que condueix a la Casa Club.

XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC

En relació a la xarxa d’itineraris per a transport públic i col·lectiu de superfície, l’article 16 del
Decret 344/2006, de 19 de setembre de 2006, per a l’elaboració dels estudis d’avaluació de
mobilitat generada, indica que:

D’altra banda, també es recomana implantar una rotonda a la intersecció entre el carrer que
dóna accés a La Vinya i a la Pineda, i que alhora donarà accés al recinte de l’ampliació.

-

Propostes en la xarxa de vehicle privat

-

En la xarxa d’itineraris per a transport públic i col·lectiu, les parades de les línies s’han de
situar de manera coordinada amb els itineraris per a vianants i per a bicicletes i s’han de
situar de manera que la distància màxima d’accés mesurada sobre la xarxa de vianants sigui
inferior a 750 metres, llevat d’aquells supòsits en què es justifiqui que no és possible.
Aquests itineraris han d'assegurar la connectivitat amb els indrets on es generi un nombre
de desplaçaments molt elevat i, com a mínim, amb els assenyalats a l'article 15.2 i s'han de
connectar amb la xarxa per a transport públic i col·lectiu de la resta del municipi i, si s'escau,
dels municipis veïns.

Actualment, no hi ha cap servei de transport públic per accedir al PGA Catalunya Resort. El punt
més proper és l’estació de ferrocarril de Caldes de Malavella, a uns 4 Km de l’accés principal.
De manera que es recomana donar una solució per garantir l’accés amb modes alternatius al
transport privat individual. En aquest sentit, es fan dues propostes alternatives de millora, ja
sigui la implantació d’un servei d’autobús llançadora entre l’estació de tren de Caldes de
Malavella i l’accés principal al Resort, amb un mínim de 6 expedicions per sentit, o bé un servei
de transport a la demanda oferit pel propi PGA Catalunya Resort també des de l’estació de tren
fins a l’accés principal. En el segon dels casos caldria crear un web informatiu per tal de fer
conèixer als visitants de la possibilitat d’accedir-hi amb aquest servei. En aquest cas, l’oferta de
transport s’adaptaria millor a la demanda.

6.4

XARXA D’ITINERARIS DE VIANANTS

L’Article 15 del Decret 344/1006 per a l’elaboració dels estudis d’avaluació de mobilitat
generada estableix els criteris i requisits que ha de complir la xarxa d’itineraris principals per a
vianants, a la qual s’ha de donar prioritat sobre la resta de modes de transport, i indica que:
-

6.2

APARCAMENT

El PEU preveu la creació de 4 nous aparcaments amb una oferta total de 194 places
d’aparcament per a turismes i 4 places d’aparcament per autocars:
-

Aparcament Àrea esportiva: 49 places turismes + 4 places autocars
Aparcament Celler: 50 places turismes
Aparcament Llac esportiu i recreatiu – P1 (a l’oest del llac, al sud dels camps de l’Estany):
65 places turismes
Aparcament Llac esportiu i recreatiu – P2 (a la banda nord, proper a la torre de Can
Palau): 30 places turismes
-

21

La xarxa d'itineraris principals per a vianants s'ha de definir en base a criteris que permetin
evitar els accidents de trànsit. A aquests efectes:
o

Es consideren els carrers d’ús exclusiu per a vianants, els carrers de convivència i
els carrers de zona 30, en aquest ordre, com a més idonis per establir els
itineraris per a les persones vianants.

o

Els eixos en planta d’aquests itineraris han de tenir un traçat el més directe i
natural possible i, en conseqüència, tant la reordenació de les cruïlles com la
seva concepció han de tenir en compte aquest criteri.

o

En rambles i passejos centrals destinats a la circulació de les persones vianants,
s’han d’evitar els canvis de trajectòria deguts a la manca de passos de vianants
alineats amb l’eix principal de la circulació de les persones vianants.

Els itineraris principals per a vianants han d'estar coordinats amb els itineraris per a
transport públic i col·lectiu.
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Exemple de camí verd amb intensitats normals. Font: Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya (DPTOP
2008)

Tots els itineraris per vianants seran adaptats d'acord amb les normes d'accessibilitat
urbanística previstes al Codi d'accessibilitat.

Les diferents zones del PEU estaran connectades per una xarxa de camins, alguns d’ells
restringits a la mobilitat motoritzada com són aquells del perímetre del llac, els quals tindran
una amplada de 3 metres.
Per la banda oest, el camí ral de Caldes a Vilobí conformarà l’eix d’accés a l’àrea esportiva i a
l’aparcament P1 de la zona del llac artificial. Aquest itinerari continuarà fins a la Torre de Can
Palau i el camí de la Thiona a Vilobí entre el llac artificial, que quedarà a l’est, i els camps de Ca
l’Estany i l’hípica, situats a la banda oest. Malgrat que serà possible la mobilitat motoritzada per
poder accedir als aparcaments, es tracta d’un eix on els modes no motoritzats tindran la
prioritat de manera indiscutible. En aquest cas es tracta d’un eix amb una secció de 4 metres
destinada a la circulació, tant rodada com no motoritzada.
L’accés al celler es farà a través d’un camí de 3 metres d’ample, en aquest cas amb mobilitat
motoritzada permesa per poder accedir a l’aparcament.
L’àmbit del PEU està connectat a la resta de la xarxa de vianants del resort a través del primer
tram del carrer de l’Antic Camí Ral que intersecciona amb el carrer de la Vinya.

6.5

XARXA D’ITINERARIS PER A BICICLETES

La definició dels itineraris per bicicleta hauran de contemplar, segons el Decret 344/2006, el
següent:
-

Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada han d'establir una xarxa d'itineraris per a
bicicletes, d'acord amb els criteris i requisits que s'estableixen en aquest article.

-

La xarxa d'itineraris per a bicicletes han d'assegurar la connectivitat amb els indrets on es
generin el major nombre de desplaçaments i, com a mínim, amb els assenyalats a l'article
15.2.

-

Els itineraris per a bicicletes han de ser continus, formant una xarxa i preferentment hauran
de discórrer per vies ciclistes segregades o carrils-bici protegits.

-

La xarxa d'itineraris per a bicicletes s'ha de preveure connectada amb la xarxa de bicicletes
de la resta del municipi i, si s'escau, amb la dels municipis veïns i s'ha de coordinar amb la
xarxa d'itineraris per a transport públic i col·lectiu.

-

Els itineraris per a bicicletes no es poden fer passar per carreteres de doble calçada ni per
carreteres de calçada única amb una intensitat mitjana diària superior a 3.000 vehicles,
llevat que es segreguin de la via mitjançant mecanismes adequats de protecció.

-

Es poden preveure itineraris de bicicletes per carrers de zona 30 en cohabitació amb la resta
dels vehicles.

D’altra banda, tot i que queda fora de l’àmbit del PEU es recomana que el conjunt del PGA
Catalunya Resort sigui un àmbit pacificat al trànsit amb senyalització en l’accés de zona 30. Es
tracta d’una xarxa viària interna amb uns volums de trànsit baixos compatibles amb la
pacificació efectiva de l’àmbit, de manera que les bicicletes comparteixin calçada amb el vehicle
privat en condicions de seguretat.
Senyalització d’inici i final de zona 30

La mobilitat en bicicleta en l’àmbit del PEU està garantida a través de la xarxa de camins
proposats ja mencionats en el capítol anterior. La tipologia de via ciclista correpon a la de camí
verd segons el Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya (DPTOP 2008).

Caldrà ubicar aparcaments per bicicletes als principals punts de generació i atracció de viatges.
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Població amb llicència per conduir segons gènere i grup d’edat a la província de Girona, 2007. Font: PDM
Comarques Gironines (aprovació inicial)

7 INDICADORS DE GÈNERE
A partir del Pla Director de Mobilitat de les Comarques Gironines, pendent d’ésser aprovat
definitivament, s’extreu les següents dades de mobilitat per gènere pel conjunt de l’àmbit.
Si s’analitza l’autocontenció municipal i comarcal segons el gènere de la població, s’observa una
diferència de fins a 8 punts percentuals entre homes i dones, tendint aquestes últimes a una
major autocontenció, degut a les diferències entre les tasques que, en general, desenvolupen
uns i altres; fent que, tendencialment, les dones facin més desplaçaments en el seu entorn més
immediat, mentre que un major nombre d’homes els fan a més llarga distància.
Autocontenció municipal i comarcal segons el gènere a les comarques gironines, 2006. Font: PDM Comarques
Gironines (aprovació inicial)

Pel que fa al repartiment modal, en la gràfica inferior s’observa com les dones utilitzen els
mitjans no motoritzats més que els homes, essent molt menor la diferència en la utilització del
transport públic, tret del cas dels desplaçaments interurbans, on és més difícil moure’s a peu o
en bicicleta. Això pot ser tant per una major dificultat per accedir al vehicle privat, com per les
diferències en les tasques dutes a terme pels dos sexes.
Repartiment modal dels desplaçaments setmanals segons gènere a les comarques gironines. Font: PDM Comarques
Gironines (aprovació inicial)

Quant a l’accés a la llicència de conduir s’observa com les dones han anat guanyant pes en els
darrers anys pel que fa al nombre de llicències de conduir respecte als homes, aproximant-se a
nivells similars excepte al grup d’edat més gran, on molt poques dones disposen de carnet en
comparació amb els homes.
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8 AVALUACIÓ GENERAL DE LES PROPOSTES

9 SÍNTESI I CONCLUSIONS

En definitiva, les solucions proposades en el present estudi d’avaluació de la mobilitat generada
del Pla especial urbanístic per la implantació d’un llac artificial i activitats agrícoles, esportives i
recreatives en sòl no urbanitzable, als municipis de Vilobí d’Onyar i Caldes de Malavella, són
coherents amb les principals directrius marcades per el nou marc establert per la recentment
aprovada Llei de Mobilitat, com són:

Objecte de l’estudi
La Llei de mobilitat, de juny de 2003, té com a objectius bàsics integrar les polítiques de
desenvolupament urbà i econòmic amb les de mobilitat, i condiciona l’urbanisme futur a la
mobilitat, determinant un conjunt d’instruments de planificació de la mobilitat; concretament,
els plans d’ordenació municipal o instruments equivalents han d’incloure un estudi d’avaluació
de la mobilitat generada per ésser aprovats.

Directriu de mobilitat 11: 11.3. Ordenar i reorganitzar la xarxa viària i moderar la circulació
establint diferents tipologies de carrers.

En conseqüència, el present treball té com a objectiu la realització d’un Estudi d’Avaluació de la
Mobilitat Generada pel Pla especial urbanístic per la implantació d’un llac artificial i activitats
agrícoles, esportives i recreatives en sòl no urbanitzable, als municipis de Vilobí d’Onyar i Caldes
de Malavella, així com l’avaluació de les propostes en el marc de la normativa legal, i el seu
impacte en la mobilitat.

Directriu de mobilitat 13: Promoure l’ús dels desplaçaments per mitjans no mecànics
augmentant la seguretat i la comoditat dels vianants i ciclistes. 13.1 Fomentar la creació d’una
xarxa d’itineraris atractiva i segura per a vianants. 13.2.Condicionar una xarxa urbana d’itineraris
per a bicicletes. 13.6. Establir carrers de convivència i zones 30 i altres mesures de moderació
del trànsit. 13.9 Promoure els aparcaments segurs per a bicicletes, particularment a les parades
de transport públic, centres de treball, centres comercials i escoles. 13.12. Millorar la seguretat
viària de la bicicleta.

L’informe de mobilitat es desenvolupa sobre l’àmbit del PEU, amb una superfície de 82,9 ha de
les quals 72,4 ha es situen en el TM de Vilobí d’Onyar i 10,5 ha en el TM de Caldes de Malavella.

Directriu de mobilitat 23: Introduir l’accessibilitat en transport públic, a peu i en bicicleta, en el
procés de planificació dels nous desenvolupaments urbanístics i en els àmbits urbans
consolidats.

Mobilitat generada
En un dia punta de funcionament normal, la nova mobilitat generada i atreta s’estima en 900
viatges/dia en ambdós sentits (575 en vehicle privat, 200 en autocar i 125 en modes no
motoritzats) que representen 206 (125+50+31) nous vehicles lleugers i 2 autocars que
accedeixen al recinte (1 sentit).

Xarxa viària
La nova mobilitat en vehicle privat s’ha comptabilitzat en 206 vehicles/dia per sentit, que
representen 41 vehicles/hora en cada sentit considerant un factor d’hora punta del 20% i que
circularien pel tram comú d’accés al recinte (83 en els dos sentits). Afegint la mobilitat en
autocar (2 vehicles/hora per sentit) resulten 43 vehicles/hora en cada sentit.
Les interseccions més sol·licitades de l’àmbit seran les més properes a l’accés i constituiran els
punts crítics de capacitat del sistema viari. Els resultats de l’anàlisi efectuada mostra que no hi
hauran problemes de capacitat en la xarxa viària d’accés on conflueix tota la mobilitat
motoritzada del Resort.
Pel que fa a la resta de la xarxa viària interna del PGA no es preveuen problemes de capacitat
atès que les intensitats de trànsit són molt menors. Podria donar-se el cas, en episodis puntuals
de necessitat alta d’aparcament, que la capacitat del carrer de la Creu Petita es pugui veure
afectada per vehicles que entorpeixen la circulació a l’aparcar; a més a més cal tenir en compte
que es tracta del principal eix de circulació a l’interior del PGA.
Per aquest motiu es recomana senyalitzar l’accés a l’àmbit de la nova ampliació en direcció a
l’hotel, que suporta menys trànsit que el carrer que condueix a la Casa Club.
D’altra banda, també es recomana implantar una rotonda a la intersecció entre el carrer que
dóna accés a La Vinya i a la Pineda, i que alhora donarà accés al recinte de l’ampliació.
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Transport públic

10 PLÀNOLS

Actualment, no hi ha cap servei de transport públic per accedir al PGA Catalunya Resort. El punt
més proper és l’estació de ferrocarril de Caldes de Malavella, a uns 4 Km de l’accés principal.
De manera que es recomana donar una solució per garantir l’accés amb modes alternatius al
transport privat individual. En aquest sentit, es fan dues propostes alternatives de millora, ja
sigui la implantació d’un servei d’autobús llançadora entre l’estació de tren de Caldes de
Malavella i l’accés principal al Resort, amb un mínim de 6 expedicions per sentit, o bé un servei
de transport a la demanda oferit pel propi PGA Catalunya Resort també des de l’estació de tren
fins a l’accés principal. En el segon dels casos caldria crear un web informatiu per tal de fer
conèixer als visitants de la possibilitat d’accedir-hi amb aquest servei. En aquest cas, l’oferta de
transport s’adaptaria millor a la demanda.

No motoritzats
Les diferents zones del PEU estaran connectades per una xarxa de camins, alguns d’ells
restringits a la mobilitat motoritzada com són aquells del perímetre del llac, els quals tindran
una amplada de 3 metres.
Per la banda oest, el camí ral de Caldes a Vilobí conformarà l’eix d’accés a l’àrea esportiva i a
l’aparcament P1 de la zona del llac artificial. Aquest itinerari continuarà fins a la Torre de Can
Palau i el camí de la Thiona a Vilobí entre el llac artificial, que quedarà a l’est, i els camps de Ca
l’Estany i l’hípica, situats a la banda oest. Malgrat que serà possible la mobilitat motoritzada per
poder accedir als aparcaments, es tracta d’un eix on els modes no motoritzats tindran la
prioritat de manera indiscutible. En aquest cas es tracta d’un eix amb una secció de 4 metres
destinada a la circulació, tant rodada com no motoritzada.
L’accés al celler es farà a través d’un camí de 3 metres d’ample, en aquest cas amb mobilitat
motoritzada permesa per poder accedir a l’aparcament.
L’àmbit del PEU està connectat a la resta de la xarxa de vianants del resort a través del primer
tram del carrer de l’Antic Camí Ral que intersecciona amb el carrer de la Vinya.
D’altra banda, tot i que queda fora de l’àmbit del PEU es recomana que el conjunt del PGA
Catalunya Resort sigui un àmbit pacificat al trànsit amb senyalització en l’accés de zona 30

Aparcament
En un dia punta de funcionament normal s’estima un increment de la demanda d’estacionament
de 140 places per a vehicles motoritzats. El PEU preveu la creació de 4 nous aparcaments amb
una oferta total de 194 places d’aparcament per a turismes i 4 places d’aparcament per
autocars. Aquestes noves bosses d’aparcament, per tant, donen resposta a l’increment de
demanda estimat.
Pel que fa a les bicicletes, es proposa localitzar inicialment a l’entorn de 10 places d’aparcament,
i en cas que en un futur la demanda d’aquest mode de transport s’incrementés, s’augmentaria
progressivament l’oferta.
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