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 1. INTRODUCCIÓ 
 
 

1.1 Presentació de l’estudi 
 
L’elaboració d’un estudi de mobilitat generada s’emmarca en la llei 9/2003, de 13 de juny, de la 

mobilitat, que té per objecte establir els principis i objectius als quals ha de respondre la gestió 

de la mobilitat.  

Aquesta llei pretén facilitar els instruments necessaris per garantir la mobilitat a tots els sectors 

de la població a través de mitjans de transport sostenibles, millorant l’accessibilitat i minimitzant 

els impactes negatius del transport. 

Defineix els principis que han de regir la planificació de la mobilitat, que són: 

 
� Competitivitat 

� Integració social 

� Qualitat de vida 

� Salut 

� Seguretat 

� Sostenibilitat 

 
Coincidint amb aquestes directrius, cal basar la mobilitat del futur en el transport públic i mitjans 

de transport no contaminants, que garanteixin l’accessibilitat de totes les persones a tot arreu, 

amb els mínims costos ambientals pel municipi i l’entorn en general. 

 

 

1.2 Objecte de l’estudi  
 
L’Objecte d’aquest estudi de mobilitat generada és l’anàlisi de la situació actual de la mobilitat a 

Aiguaviva, la detecció de les seves mancances i la proposta d’estratègies de mobilitat sostenible 

que permetin millorar el model actual d’Aiguaviva. 

En aquest sentit, s’analitzarà l’accessibilitat de les persones al municipi, els mitjans de transport 

utilitzats, l’oferta de transport col·lectiu i els hàbits generals de desplaçament dels habitants i 

treballadors d’Aiguaviva. 

L’estudi pretén així ser una eina per definir un model futur de mobilitat basat en la qualitat de 

vida, el respecte pel medi ambient, i el desenvolupament social i econòmic sostenible. 
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2. PRESENTACIÓ DELS SECTORS OBJECTE D’ESTUDI 
  

2.1. EL MUNICIPI: LOCALITZACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 
TERRITORIALS 
 
 
El terme municipal d’Aiguaviva, a la comarca del 

Gironès, ocupa 13,9 Km2 i està situat a 169 

metres sobre el nivell del mar1. Limita amb 

Vilablareix al nord, Fornells de la Selva a l’est, 

Sant Dalmai a l’oest i Riudellots de la Selva al 

sud. 

 

 
                       Municipis del gironès (font: ICC) 

  
 

 

 
Ortofotomapa (1:1000) del terme municipal d’Aiguaviva  
(Font: Hipermapa DPTOP) 

El seu territori compta amb nombrosos 

turons d’escassa alçada i amples planes de 

conreu. La seva xarxa hidrològica està 

formada principalment pel riu Güell, la riera 

Masrocs i el torrent de La Torre, a més 

d’altres torrents, recs i deus que fan que el 

subsòl tingui aigua abundant i permeti el reg 

de bona part de les explotacions agrícoles del 

municipi. 

                                                 
1 Segons dades IDESCAT 
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Aiguaviva consta del nucli urbà, en constant creixement, i diversos veïnats: Masrocs, Puigtorrat, 

Mas Aliu, Cau del Grill, Güell, Migdia, Rajoleries i Can Jordi. 

Dins el nucli urbà cal distingir: 

� El casc antic, un petit conjunt de cases que encerclen la plaça Constitucional, on hi 

trobem l’Ajuntament i l’església parroquial.  

� La zona nova, formada per nous habitatges unifamiliars al carrer Circumval·lació i a la 

urbanització Residencial Nova Aiguaviva. 

En els propers anys el nucli es continuarà ampliant a causa de l’execució del Pla Parcial 

Residencial - Industrial Bellsolà. 

En aquests darrers anys, i per tal d’aconseguir l’equilibri entre els diferents sectors de població, 

s’ha canviat la qualificació d’alguns sectors del municipi en resposta a les necessitats i demandes 

de la població, tant pel que fa a construcció d’habitatges, com a la instal·lació de noves 

indústries. Això indica que el municipi creix, però de forma controlada. 

D’uns anys ençà Aiguaviva es va transformant a un ritme força accelerat gràcies a la instal·lació 

d’un bon nombre d’indústries als polígons industrials del municipi. 

 
Els polígons industrials d’Aiguaviva estan ben comunicats i amb fàcil accés a la xarxa viària 

(autopista, Carretera de Santa Coloma, N-II, Eix Transversal) i a la ciutat de Girona. Són els 

següents: 

� Polígon industrial Bellsolà, ocupat per l’empresa amb el seu nom en la seva totalitat. 

� Polígon industrial Mas Aliu: disposa de 100.987 m2 urbanitzats, amb totes les parcel·les 

ocupades. Es troba al nord del terme municipal limitant amb el terme de Vilablareix. 

� Polígon industrial Casa Nova: té una extensió de 203.878 m2 urbanitzats i es troba al 

nord del terme municipal.   

Recentment, s’han instal·lat 3 polígons més 

� Polígon industrial Casa Nova II, a continuació de l’anterior. 

� Polígon industrial Can Geroni, qualificat com a “parc d’empreses”, que compta amb 

professionals diversos i direccions d’empreses. 

� Polígon industrial Rajoleries, llindant amb Mas Aliu. 

I properament entrarà en funcionament el polígon industrial Can Garrofa, inicialment amb 

gairebé 300.000 m2 de sòl, i amb la probable ampliació a curt termini.  
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2.2 DADES DEMOGRÀFIQUES  
 
El focus d’atracció que suposava al seu temps la ciutat de Girona va comportar l’emigració dels 

braços més joves cap a la capital. En els últims anys s’observa un augment del cens de la 

població d’Aiguaviva degut a la nova tendència d’abandonar les grans ciutats per recobrar la 

tranquil·litat del camp i pel canvi experimentat pel municipi, que compta amb moltes indústries 

que ofereixen llocs de treball.  

 
Dades demogràfiques actuals (2006): 

 
Població 594 

Superfície 13,9 Km2 

Densitat de població 42,7 hab./Km2 

 

 

 
Piràmide de població (2001). (Font: Idescat) 
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2.3 ACCESSOS I OFERTA DE TRANSPORT  
 

Aiguaviva es troba al quilòmetre 7 de la carretera de Girona a Santa Coloma de Farners GI-533. 

 

 

 

 

Tal i com es mostra al mapa topogràfic següent, s’hi pot accedir: 

 
� Des de l'Autopista AP-7: 

Sortida 8 (Cassà-Aeroport), seguint la carretera de l'Aeroport (un tram d'1 Km.). Just 

abans d'entrar a l'Aeroport, a la dreta, surt la carretera que mena a Aiguaviva (4 kms.). 

Sortida 7 (Girona Sud), per la carretera de Sant Feliu. Després de pocs metres, a la 

primera sortida a mà dreta, s'agafa la carretera de Santa Coloma de Farners GI-533. 

Continuant per aquesta via, a poc més de 2 km i després de travessar "El Perelló" (veïnat 

de Vilablareix) s’arriba a Aiguaviva. 

 
� Des de la N-II, cruïlla de Riudellots de la Selva / Aeroport / Eix Transversal, en direcció a 

l'Aeroport Girona – Costa Brava. Just abans de l'entrada de l'aeroport la carretera que 

surt a la dreta condueix a Aiguaviva. 

 
� Des de l'Eix Transversal C-25, per la carretera de l'aeroport i la desviació de la dreta cap 

a Aiguaviva. 

 
� Des de la carretera de Girona a Santa Coloma de Farners GI-533, que travessa el nucli 

d’Aiguaviva. 
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Mapa topogràfic dels accessos al municipi d’Aiguaviva (Font: ICC) 

 

 

Pel que fa a l’oferta de transport col·lectiu, Aiguaviva es troba al pas de dues línies regulars de 

transport públic de viatgers, que operen de dilluns a diumenge: 

 
- Entre Girona i Aiguaviva: Transports metropolitans del Gironès (L5) 

- Entre Girona i Santa Coloma de Farners: Teisa (L11) 

 

A continuació es mostren els itineraris d’aquests dos serveis i la localització de les parades 

d’autobús al nucli d’Aiguaviva i Polígons. 
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            Font: Transports municipals del Gironès (TMG) 

 

 
        Font: Teisa 
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 Parades d’autobús al  nucli urbà (Font: Googleearth) 

 

 

 

 Parades d’autobús a la zona industrial (Font: Googleearth) 
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3. METODOLOGIA D’ESTUDI: ENQUESTES I MOSTREIG 
 

Per tal de conèixer les necessitats i hàbits de mobilitat dels residents i treballadors del municipi 

d’Aiguaviva, es van elaborar formats d’enquesta pels diferents col·lectius que permetessin recollir 

informació relativa a: 

- Principals orígens/destins dels treballadors o habitants, respectivament 

- Freqüència dels desplaçaments 

- Horaris de màxima afluència 

- Tipus de mitjà de transport utilitzat ( i grau d’ocupació en cas del vehicle privat) 

- Aparcament de vehicles privats 

- Adequació de la xarxa actual de transport públic i predisposició a fer-ne ús 

- Mancances i propostes de millora de la població  

 
Abans de l’inici del treball de camp es va informar per escrit a totes les llars i empreses del 

municipi (mitjançant carta que es va difondre des de l’Ajuntament) de la iniciativa municipal 

d’elaborar el present estudi de mobilitat generada a Aiguaviva. A través d’aquesta es demanava 

la col·laboració de tota la població davant la possible enquesta que se’ls podia fer per part dels 

responsables de l’elaboració del projecte, personalment als domicilis o empreses telefònicament. 

 
L’estudi de camp va consistir en recollir informació referent a la mobilitat de: 

� Els habitants d’Aiguaviva, d’edat adulta o infantil, mitjançant enquestes a les llars (in situ 

o telefònicament) i espais públics del municipi: 

- Mostra de 59 residents al municipi, equivalent a un 10% de la població censada. 

- Mostra de 32 alumnes del CEIP Vilademany, equivalent a un 50% de l’alumnat del 

curs 2006-07. 

� Els treballadors de les empreses dels polígons (residents o no a Aiguaviva): 

- Mostra de 99 treballadors de les 91 empreses enquestades (del total de les 104 

empreses dels polígons). La mostra equival a un 12% dels treballadors, 

aproximadament. En aquest cas les enquestes es van fer arribar als responsables de 

les activitats, que van determinar el sistema d’efectuar-les (directament per part del 

consultor extern o internament per part dels responsables de l’empresa). 

 
Totes les enquestes es van realitzar durant els mesos de maig i juny del 2007. 

Els formats d’enquesta utilitzats (per residents i treballadors i escolars) s’adjunten als annexos I i 

II del present document, i la relació d’empreses dels polígons del municipi a l’annex III. 
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4. ANÀLISI DELS RESULTATS DE LES ENQUESTES 
 

Les enquestes realitzades han permès obtenir dades per analitzar diversos paràmetres 

relacionats amb la mobilitat al municipi d’Aiguaviva. A partir dels resultats hem analitzat els 

següents aspectes: 

  

� Nombre de desplaçaments diaris dels habitants i treballadors d’Aiguaviva 

� Naturalesa dels desplaçaments dels treballadors dels polígons (interns o entre municipis) 

� Procedència dels treballadors dels polígons d’Aiguaviva (per municipis) 

� Naturalesa dels desplaçaments dels habitants d’Aiguaviva 

� Principals destins dels habitants d’Aiguaviva 

� Horaris dels desplaçaments dels habitants i treballadors dels polígons 

� Mitjà de transport utilitzat pels desplaçaments dels habitants i treballadors  

� Distància en minuts dels desplaçaments entre el domicili i el lloc de treball 

� Predisposició al transport públic dels habitants i treballadors d’Aiguaviva 

 

Per tal d’obtenir una mostra el més representativa possible de la realitat d’Aiguaviva, que inclogui 

la totalitat dels sectors de la població, resident i treballadora, hem cregut imprescindible tenir en 

compte un col·lectiu tan important com els habitants en edat escolar. Cal recordar que són la 

generació futura on cal incidir per definir el model de mobilitat del municipi. Per això, hem 

analitzat també els següents paràmetres: 

 

� Mitjà de transport utilitzat pels escolars 

� Distància en minuts dels desplaçaments dels escolars entre el domicili i l’escola 

 

A continuació es presenten els resultats obtinguts de cadascun dels anteriors aspectes, a partir 

de les respostes dels residents i treballadors d’Aiguaviva 
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4.1. QUANTITAT DE DESPLAÇAMENTS DIARIS 
 
La meitat dels residents i treballadors d’Aiguaviva realitzen entre 3 i 5 desplaçaments diaris. De 

l’altra meitat, el 40% en fan entre 0 i 2 (que en la majoria dels casos són 2) i el 9% restant més 

de 5. 

NOMBRE DE DESPLAÇAMENTS DIARIS PER 
PERSONA

40%

51%

9%

0-2

3-5

>5

 

 
 

4.2. NATURALESA DELS DESPLAÇAMENTS DELS TREBALLADORS 
DELS POLÍGONS (INTERNS O ENTRE MUNICIPIS) 

 
Analitzant les respostes obtingudes dels treballadors dels polígons d’Aiguaviva, veiem que un 

97% d’aquests accedeix al seu lloc de treball des d’altres municipis, i són un 3% els treballadors 

dels polígons que viuen al mateix poble. 

 

NATURALESA DELS DESPLAÇAMENTS 
DELS TREBALLADORS D'AIGUAVIVA

3%

97%

Interns

Des d'altres municipis
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4.3. PROCEDÈNCIA DELS TREBALLADORS DELS POLÍGONS (PER 
MUNICIPIS) 

 
Pel que fa als municipis de 

procedència dels treballadors 

enquestats, no residents a 

Aiguaviva, s’observa que el 

49% prové de Girona, seguit 

d’un 11% que vé de Salt i la 

resta està molt repartida entre 

diferents municipis del Gironès, 

Selva i Pla de l’Estany, amb 

algun treballador enquestat 

procedent del Baix Empordà. 
 

 

 

 

Girona
45%

Salt
11%

Vilobí
3%

Franciac

Estanyol
1%

Fornells
1%

Celrà
1%

Caldes de Malavella
1%

Llagostera
1%

Llambilles
1%

Platja d'Aro
1%

Porqueres
1%

Riudellots
1%

Salta Coloma de 
Farners

2%

Sarrià de Ter
3%

Torroella de 
Montgrí

1%
Sant Jordi Desvalls

1%

Vidreres
2%

Vilablareix
3%

Bonmatí
1%

Blanes
1%

Bescanó
2%

Banyoles
5%

Arbúcies
1%

Anglès
5%

7
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4.4. NATURALESA DELS DESPLAÇAMENTS DELS HABITANTS 
D’AIGUAVIVA  

 
Com s’observa a continuació, el 75% dels habitants d’aiguaviva realitza desplaçaments fora del 

municipi (per motius laborals, necessitats de serveis bàsics, activitats lúdiques,...). 

 

TIPUS DE DESPLAÇAMENTS DELS 
HABITANTS D'AIGUAVIVA

25%

75%

Interns

Cap a altres municipis

 

 

 

4.5. PRINCIPALS DESTINS DELS HABITANTS D’AIGUAVIVA  
 

A partir de les enquestes s’ha observat que un 90% dels desplaçaments dels habitants 

d’Aiguaviva són a Girona, per motius laborals, necessitats sanitàries, compres per alimentació, 

manteniment de la llar o necessitats personals. La resta són a municipis del voltant, 

principalment del Gironès (no s’han quantificat perquè el percentatge de cadascun era 

imperceptible gràficament). 

 

DESTÍ DELS DESPLAÇAMENTS DELS HABITANTS 
D'AIGUAVIVA

90%

10%

Girona

Altres municipis 
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4.6. HORARIS DELS DESPLAÇAMENTS 
 
Els horaris de més densitat de vehicles al municipi d’Aiguaviva són els d’inici i fi de la jornada 

laboral, i es reparteixen al llarg del dia segons el següent gràfic: 

 

HORARIS D'ENTRADA I SORTIDA DEL LLOC DE TREBALL
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Com veiem, la major afluència de vehicles és de 7 a 9 del matí, coincidint amb l’horari d’entrada 

a la feina, de 13 a 15h i de 18 a 19h quan els treballadors acaben la jornada. 

 
 
4.7. MITJÀ DE TRANSPORT UTILITZAT PELS DESPLAÇAMENTS 

DELS RESIDENTS I TREBALLADORS 
 
Com mostra el següent gràfic, un 97% dels enquestats es desplaça a la feina amb el vehicle 

privat. Un 12% d’aquests vehicles privats (majoritàriament cotxes) està ocupat per dues 

persones; la resta només porta un ocupant. 

 

DESPLAÇAMENTS DES D'ALTRES 
MUNICIPIS

97%

3% 0%

Bicicleta

Vehicle privat

Transport públic
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4.8. DURADA DELS DESPLAÇAMENTS ENTRE EL DOMICILI I EL 
LLOC DE TREBALL 

 
El següent gràfic mostra la distància (en temps) entre el domicili i el lloc de treball dels habitants 

d’Aiguaviva i treballadors dels polígons. Un 52% dels enquestats afirma que aquests trajectes 

duren entre 11 i 20 minuts, moltes vegades no pel fet que hi hagi llargues distàncies que 

separen casa seva del lloc de treball, sinó per el volum de trànsit que es genera durant les hores 

d’entrada i sortida de la feina. 

 

DISTÀNCIA (EN MINUTS) ENTRE LA RESIDÈNCIA I LA 
DESTINACIÓ

9%

24%

31%

26%

10%

0-5'

6-10'

11-20'

21-30'

>30'

 
 
 
4.9. MITJÀ DE TRANSPORT UTILITZAT PELS ESCOLARS 
 
Als gràfics següents s’observa que la major part dels alumnes del CEIP Vilademany són residents 

a Aiguaviva (un 75 % de la mostra analitzada).  

Això implica que la majoria es podria desplaçar a peu o en bicicleta a l’escola. Un 58% dels 

alumnes ho fa a peu, mentre que el 42% restant ho fa mitjançant vehicle privat d’algun adult, ja 

sigui per motius de distància o per fer coincidir el trajecte amb els desplaçaments dels pares al 

lloc de treball. Veiem que la bicicleta no s’utilitza, tot i disposar d’aparcaments especials a 

l’entrada del centre. 
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MUNICIPI D'ORIGEN DELS ALUMNES DEL CEIP D'AIGUAVIVA

75%

25%

Aiguaviva

Altres municipis

 

MITJÀ DE TRANSPORT UTILITZAT PER ANAR A L'ESCOLA
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58%
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4.10. DURADA DELS DESPLAÇAMENTS DELS ESCOLARS ENTRE 
EL DOMICILI I L’ESCOLA 

 
La durada dels desplaçaments dels escolars té relació amb el punt anterior: la majoria viuen al 

mateix poble i es desplacen a peu. Per tant, el 50% dels alumnes enquestats tarden menys de 5 

minuts per arribar al centre escolar, el 46% entre 5 i 10 i el 4% restant entre 10 i 15. Cap 

alumne enquestat tarda més de 15 minuts per fer el desplaçament entre casa i l’escola. 

 

 

DISTÀNCIA ENTRE EL DOMICILI I L'ESCOLA

50%
46%

4% 0%

menys de 5 min

entre 5 i 10 min

entre 10 i 15 min

més de 15 min

 
 
 
 
4.11. PREDISPOSICIÓ AL TRANSPORT PÚBLIC 
 
Com s’ha vist anteriorment, la majoria de treballadors i residents d’Aiguaviva es desplaça 

mitjançant transport privat, i majoritàriament ocupat per una sola persona. En relació amb la 

última pregunta del qüestionari Estaria disposat a fer ús del transport públic si cobrís el 

seu recorregut habitual?, veiem que aproximadament el 60% dels enquestats diu que sí, que 

estaria disposat a desplaçar-se en transport públic per anar a la feina, ja sigui de manera 

habitual o esporàdica. Aquesta pregunta però, ha tingut molts matisos que es recullen com a 

propostes de millora al punt de l’informe PROPOSTES D’ACTUACIÓ. 
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PREDISPOSICIÓ AL TRANSPORT PÚBLIC 
(POLÍGON MAS ALIU)
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41%
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PREDISPOSICIÓ AL TRANSPORT PÚBLIC 
(POLÍGON CASANOVA)
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PREDISPOSICIÓ AL TRANSPORT PÚBLIC 
(POLÍGON BELLSOLÀ)
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PREDISPOSICIÓ AL TRANSPORT PÚBLIC
 RESIDENTS D' AIGUAVIVA
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RESUM DE LA PREDISPOSICIÓ AL TRANSPORT PÚBLIC DELS 
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5. CONCLUSIONS 
 

A partir dels resultats de les enquestes efectuades en el marc d’aquest estudi de mobilitat i de 

l’anàlisi dels paràmetres detallats al punt anterior, podem concloure que: 

 
� El mitjà de transport habitual, tant dels habitants com dels treballadors del municipi 

d’Aiguaviva és el vehicle privat, concretament el cotxe. 

� No està generalitzat l’hàbit d’ús del transport públic o mitjans sostenibles com la bicicleta 

en cap sector de la població (ni en el cas dels escolars) 

� El grau d’ocupació dels vehicles que s’utilitzen pels desplaçaments és mínim; no 

s’optimitza l’ús del cotxe.  

� Els horaris de màxima afluència de trànsit coincideixen amb els horaris de començament i 

fi de la jornada laboral, fet que facilitaria el transport col·lectiu.  

� La major part dels desplaçaments són als mateixos municipis (principalment Girona), fet 

que podria facilitar el foment del transport públic o col·lectiu. 

� Els habitants i treballadors no disposen d’eines de motivació d’ús del transport públic o 

col·lectiu, per part de l’Ajuntament o les pròpies empreses.  

 

En aquest sentit, doncs, creiem convenient: 

  
� Incloure estratègies de mobilitat sostenible en el planejament urbanístic d’Aiguaviva, per 

millorar la xarxa d’infrastructures de mobilitat del municipi. 

� Impulsar plans de mobilitat per part de l’Ajuntament i les empreses, a fi de fomentar la 

cultura de compartir vehicle i ús del transport públic i sostenible. 

� Apostar per la millora de l’oferta de transport públic i col·lectiu, fent-la atractiva pels seus 

usuaris i convidant a tota la població a fer-ne ús. 

 

 

A continuació presentem una sèrie de propostes d’actuació, obtingudes a partir dels resultats de 

les enquestes i dels comentaris que han fet les persones enquestades, que es recomana tenir en 

compte per tal de potenciar la mobilitat a Aiguaviva des del punt de vista del desenvolupament 

sostenible. 
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6. PROPOSTES D’ACTUACIÓ 
 
Les propostes s’estructuren en 5 línies estratègiques, que es concreten en accions específiques, 

amb la corresponent descripció, grau de prioritat i recursos necessaris. 

 

Línia estratègica: 1 
MILLORA DELS ACCESSOS ALS POLÍGONS 
INDUSTRIALS D’AIGUAVIVA 

Objectiu:  1.1 
Agilitzar l’entrada i sortida de vehicles en les hores de 
major afluència de trànsit. Fer més segurs els 
accessos. 

Accions:   

Els principals accessos als polígons (Casa Nova i Mas Aliu) no estan adequats a l’elevat volum 

de trànsit d’entrada i sortida. Aquests no són segurs, sobretot en les hores punta. Caldria, per 

tant, millorar les infrastructures, amb la construcció de:  

� Carrils més amples 

� Rotondes per facilitar la incorporació a les principals vies 

 

Grau de prioritat:  
ALT 

Termini d’implantació:  
MIG / LLARG 

Responsables: 
� Ajuntament d’Aiguaviva 

Cost aproximat:  
ALT 

Indicadors:  

Millora en la fluïdesa del trànsit als accessos dels polígons 
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Línia estratègica: 2 
MILLORA DE L’OFERTA DE TRANSPORT PÚBLIC PER 
FOMENTAR-NE EL SEU ÚS 

Objectiu:  2.1 
Ajustar les freqüències de pas dels serveis de 
transport públic als polígons als horaris laborals dels 
treballadors 

Accions: 

� Sol·licitar a les empreses concessionàries del transport col·lectiu (concretament, TMG i 

TEISA) que ajustin els seus horaris a les necessitats dels treballadors dels polígons, 

incrementant, si cal, les freqüències de pas. 

Seria convenient pactar amb les empreses concessionàries l’ajustament dels horaris del 

transport públic a les principals hores d’entrada i sortida de la majoria d’empreses del 

municipi, és a dir, començar el servei una hora abans, per aquells treballadors que 

comencen a les 7h del matí, i ajustar els horaris del migdia (de 13h a 15h) i la tarda (de 18h 

a 19h) per tal que els usuaris no s’hagin d’esperar més de 20 minuts a la parada. 

Objectiu:  2.2 
Millorar la comunicació mitjançant transport públic 
entre el municipi d’Aiguaviva i l’Hospital de Salt. 

Accions: 
� Sol·licitar a l’empresa concessionària del transport col·lectiu entre Aiguaviva i Girona (TMG), 

la millora de l’accessibilitat a l’Hospital de Salt des del municipi d’Aiguaviva, que s’efectua a 

través de la línia 5 (increment de freqüències de pas). 

Objectiu:  2.3 
Increment de la xarxa de parades per facilitar l’ús del 
transport públic. 

Accions: 
� Sol·licitar la incorporació d’una nova parada a l’aparcament de la N-II (benzinera Califòrnia) 

per l’autobús del cap de setmana. 

Grau de prioritat:  
ALT 

Termini d’implantació:  
MIG 

Responsables: 
� Empreses dels polígons 

� Empreses concessionàries del transport 

col·lectiu 

� Ajuntament d’Aiguaviva 

Cost aproximat:  
BAIX 

Indicadors:  
Volum d’usuaris del transport públic (% d’increment) 
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Línia estratègica: 3 
MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ I INFORMACIÓ 
REFERENT AL TRANSPORT PÚBLIC 

Objectiu:  3.1 
Fer més accessible la informació referent a horaris i 
rutes del transport públic als seus usuaris 

Accions:   

Amb l’objectiu de millorar l’accés a la informació dels possibles usuaris del transport públic, 

caldria millorar la informació present tant a les parades com a l’interior dels autobusos.  

Concretament, caldria assegurar: 

� Nom a les parades, així l’usuari les pot identificar clarament. Actualment les parades no tenen 

cap tipus d’identificació i els treballadors comenten que no poden indicar a visitants que no 

coneixen el polígon com arribar fins a la seva empresa.  

� Cartells d’horaris o freqüències de pas a cada parada. 

� Plànol de parades dins els autobusos. 

 

Grau de prioritat:  
ALT 

Termini d’implantació:  
CURT 

Responsables: 
� Empreses concessionàries del transport 

col·lectiu 

� Ajuntament d’Aiguaviva 

Cost aproximat:  
BAIX 

Indicadors:  
Volum d’usuaris del transport públic (% d’increment) 
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Línia estratègica: 4 OPTIMITZAR L’ÚS DEL VEHICLE PRIVAT 

Objectiu:  4.1 
Reduir el volum de vehicles que circulen pel municipi, 
promoure l’ús racional del vehicle privat i millorar l’ús 
de l’espai viari. Reduir la contaminació dels vehicles. 

Accions:   
� Impulsar un pla de mobilitat sostenible, sobretot dirigit als treballadors dels polígons, per 

promoure l’ús del cotxe compartit com a sistema de mobilitat, reduint així el volum de 

vehicles que circulen diàriament pel municipi i incrementar-ne l’índex d’ocupació: 

   Creació d’una borsa on-line de cotxes compartits on els treballadors es puguin inscriure per   

compartir els trajectes amb les persones més afines pel que fa a horaris i lloc de 

procedència (mitjançant la web d’Aiguaviva, per exemple).  

 
� Potenciar que les empreses s’agrupin per finançar línies de transport públic als polígons. 

Avantatges ambientals i socials de compartir cotxe: 

Per al conductor: 

- Es redueix el cost del desplaçament fins a un 75% de la despesa real (si el vehicle està 

ocupat per 4 persones). 

Per a l’acompanyant: 

- Utilització d’un mitjà de transport ràpid i econòmic 

- Els recorreguts són més ràpids i còmodes (sense necessitat de fer transbords) 

- Normalment el punt de partida és a prop del lloc de residència 

En general: 

- S’aprofita millor l’espai públic disponible, ajudant a descongestionar les carreteres 

- Es preserva el medi ambient (menys consum de combustible i menys emissió de gasos 

contaminants) 

- Millora la utilització de l’espai públic i disminueix la necessitat d’aparcament 
 
Grau de prioritat:  
ALT 

Termini d’implantació:  
CURT 

Responsables: 
� Ajuntament d’Aiguaviva 

� Empreses dels polígons 

Cost aproximat:  
BAIX 

Indicadors:  
Grau d’ocupació dels vehicles privats 
Afluència de vehicles privats 
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Línia estratègica: 5 PROMOURE ELS DESPLAÇAMENTS EN BICICLETA 

Objectiu:  5.1 
Construcció de carrils bici pels desplaçaments 
municipals i supramunicipals 

Accions:   
� Impulsar un Pla de carrils bici que afavoreixi els desplaçaments en bicicleta: 

- Dels habitants pel nucli i afores (per encàrrecs, anar a l’escola, oci,...). 

- Dels treballadors d’Aiguaviva cap als polígons. 

- Entre Aiguaviva i els municipis propers, mitjançant una xarxa de carrils 

intermunicipals. 

 
� Instal·lar aparcaments de bicicletes al nucli i polígons. 

 
� Incentivar els habitants i treballadors d’Aiguaviva a fer ús de la bicicleta pels seus 

desplaçaments mitjançant campanyes de sensibilització, organització de sortides a nivell 

municipal per donar a conèixer la xarxa de camins i potenciar-ne el seu ús,... 

Adequació urbanística de l’espai viari: Incorporar els carrils bici en els projectes urbanístics 

d’Aiguaviva (i de forma coordinada amb els municipis veïns per fer extensible la xarxa de 

mobilitat en bicicleta a un àmbit més ampli). 

 

Grau de prioritat:  
MIG 

Termini d’implantació:  
MIG / LLARG 

Responsables: 
� Ajuntament d’Aiguaviva 

� Ajuntaments de la comarca del Gironès 

propers al municipi d’Aiguaviva 

� Consell Comarcal del Gironès 

Cost aproximat:  
ALT 

Indicadors:  
Disminució de l’índex d’ús del vehicle privat i increment d’usuaris de la bicicleta 
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Totes les propostes descrites queden englobades en 3 grans línies bàsiques: 

 
� Incorporació de criteris de mobilitat sostenible en el planejament urbanístic municipal per 

facilitar l’ús de mitjans de transport sostenibles. 

 
� Elaboració d’un pla de mobilitat urbana, campanyes i eines de sensibilització a nivell 

municipal per fomentar la mobilitat sostenible de la població. 

 
� Plans de mobilitat de les empreses per fomentar la mobilitat sostenible entre els treballadors 

dels polígons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clara Finazzi 

Fornells de la Selva, 8 d’Agost del 2007 

 

 

 

 

 


