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MEMÒRIA 
 
1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE 
 
1.1 Àmbit de l’estudi 
 
L’àmbit objecte d’aquest estudi és el del PMU Paradís – Av. Europa que 
pertany al municipi de Blanes.   
 
El terme municipal de Blanes es troba situat a la comarca de la Selva, amb una 
extensió de 17,70 km2 i una població de 39.785 habitants (INE 2012).  
 
 
1.2 Planejament 
 
Aquest estudi d’avaluació de la mobilitat generada acompanya el planejament 
urbanístic del PMU Paradís – Av. Europa de Blanes. 
 
 
1.3 Marc legal 
 
La Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat té per objecte establir els principis i 
objectius als quals ha  de respondre una gestió de la mobilitat de les persones i 
del transport de les mercaderies dirigida a la sostenibilitat i la seguretat, un nou 
marc que afecta les polítiques de desenvolupament urbà i econòmic i la 
planificació de l’ús del sòl. Aquesta Llei promou els valors de seguretat, 
sostenibilitat i integració social en el model de mobilitat. A més, aporta la 
conveniència de lligar desenvolupament urbanístic i previsions de mobilitat des 
de les fases inicials del planejament urbanístic. 
 
L’article 18 d’aquesta llei determina que els plans territorials d'equipaments o 
de serveis, els plans directors, els plans d'ordenació municipal o instruments 
equivalents i els projectes de noves instal·lacions que es determinin per 
reglament hauran d’incloure un Estudi d'Avaluació de la Mobilitat Generada que 
avaluï l'increment potencial de desplaçaments provocat per la nova planificació 
o implantació d'activitats i la capacitat d'absorció dels serveis viaris i dels 
sistemes de transport, incloent-hi els sistemes de transport de baix o nul 
impacte, com els desplaçaments amb bicicleta o a peu. 
 
El Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis 
d'avaluació de la mobilitat generada determina els instruments i projectes 
que han d'incorporar un estudi d'avaluació de la mobilitat generada; estableix 
les directrius per a la seva elaboració, el seu contingut i el procediment per a la 
seva tramitació i concreta les obligacions de finançament dels promotors de les 
actuacions generadores de la nova mobilitat. 
 
 
1.4 Administracions actuants i promotors 
 
El promotor del PMU Paradís – Av. Europa és l’Ajuntament de Blanes. 
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1.5 Objectius 
 
Els objectius d’aquest estudi són determinar l’impacte sobre la mobilitat que 
produirà la implantació de nous usos, sobretot residencials, en aquest sector i 
definir les mesures necessàries per tal que la mobilitat generada compleixi els 
principis de sostenibilitat. 
 
Els objectius específics fixats són: 
 

- Conèixer les característiques de mobilitat de l’àrea d’influència del nou 
sector residencial, identificant la xarxa viària i les xarxes de transport 
col·lectiu, les de vianants i les de ciclistes existents. 

 
- Determinar la mobilitat generada i atreta pels diferents usos previstos en 

el planejament o identificar-ne els principals focus. 
 
- Establir les xarxes d’itineraris principals per a vianants, transport 

col·lectiu de superfície, bicicletes i vehicles. 
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2 PRESENTACIÓ DEL PLANEJAMENT 
 
2.1 Dades generals 
 
El PMU Paradís – Av. Europa està format per tres àmbits discontinus. El primer 
àmbit, el de la finca Paradís, està situat al nord del centre històric de Blanes, 
entre els carrers de Santa Bàrbara i el carrer de la Salut, i darrera del col·legi 
Los Padres. Per l’altra costat, la finca Paradís limita al nord, amb el col·legi de 
Santa Maria i el carrer del Paradís que el separa del barri de Montferrant. 
 
En el seu entorn més immediat s’hi troba el casc històric de Blanes, amb 
carrers estrets i tipologia de cases de cos, conformant una trama de densitat 
considerable amb escassos espais públics, i al costat del qual i en la part més 
alta, la finca Paradís es presenta com una fita elevada, un pulmó verd amb un 
únic edifici, i ocupada en bona part per una pineda i unes feixes d’antic conreu. 
 
Els altres dos àmbits d’aquest sector discontinuo, se situen propers a 
l’avinguda Europa i pròxims entre ells, estan emplaçats a la cruïlla entre 
l’Avinguda Europa i la Carretera de Malgrat, i corresponen als terrenys que 
resten sense ocupar entre aquestes dos vies i el sector urbanitzable contigu del 
Racó Blau. 
L’ordenació d’aquests terrenys juntament amb els del esmentat sector del Racó 
Blau completaria l’eixample residencial de la Vila a l’est de l’àrea urbana, i fins 
al límit amb el gran parc urbà del Racó Blau i la zona industrial del municipi.  
 
Al plànol 1 es representa la delimitació de l’àmbit i al plànol 2 la proposta de 
planejament. 
 
 
2.2 Relació de plans i programes 
 
El planejament general vigent a Blanes és el Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal que es va aprovar definitivament el 11 de febrer de 2010. El POUM 
classificava la zona objecte de l’estudi com a sòl urbà no consolidat. 
 
 
2.3 Relació d’usos i necessitats 
 
El planejament preveu els següents usos, amb les corresponents superfícies de 
sòl i sostre, i el nombre d’habitatges previstos: 
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m2 %

Viari 2.343,87 9,52%  -  - 
Espais lliures 14.091,58 57,23%  -  - 
Total Sòl Públic 16.435,45 66,75% 0,00 0

Blocs plurifamiliars 5.587,95 22,69% 8.049,68 78
Blocs plurifamiliars - HPO 1.314,22 5,34% 1.960,00 20
Blocs plurifamiliars - HPC 1.285,51 5,22% 1.960,00 20
Comercial en PB 1.991,20
Total Sòl Privat 8.187,68 33,25% 13.960,88 118
TOTAL SECTOR 24.623,13 100,00% 13.960,88 118

Nombre 
habitatges

Usos del sòl Superfície del sòl Superfície de 
sostre (m2)

Sòl Públic

Sòl Privat

 
 
 
2.4. Demografia 
 
La població resident a Blanes es situa en 39.785 habitants segons dades de 
l’Idescat corresponents al 2012. La població femenina representa un 49.76% de 
la població i la masculina un 50.24%. La mitjana catalana és de 50.56% i 
49.44% respectivament. 
 

 
EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DE BLANES 

POBLACIÓ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Blanes 34.477 35.577 36.711 37.819 38.368 39.107 40.047 40.010 39.834 39.785
Selva 131.730 136.738 144.420 151.477 157.674 164.646 169.389 171.037 172.280 173.518
 Font: Idescat 

 
La població de Blanes ha augmentat un 3,69% en els darrers cinc anys.  
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3. ESTAT ACTUAL DEL SISTEMA DE MOBILITAT 
 
3.1. Autocontenció i autosuficiència 
 
Cada vegada més, la mobilitat laboral augmenta degut a les innovacions 
tecnològiques dels mitjans de transport i de la millora de les infrastructures. El 
càlcul de l’índex d’autocontenció determina la capacitat d’absorbir la força de 
treball del municipi.  
 
Valors d’autocontenció elevats indiquen que un municipi té una gran capacitat 
per ocupar laboralment la població que hi viu. El desplaçament laboral és un 
indicador molt important de la qualitat de vida de les persones. 
 
L’autosuficiència, en canvi, fa referència als llocs de treball ocupats per 
residents del municipi, en relació amb els llocs de treball ocupats per persones 
que es desplacen des d’una altra població.  
 
Un índex d’autosuficiència elevat significaria que un municipi té la capacitat 
d’omplir els llocs de treball amb població resident, fomentant d’aquesta manera 
una reducció de la mobilitat per qüestió de feina. 
 

POBLACIÓ 1991 1996 2001
Resideixen i treballen a Blanes 6.094 6.555 7.917
Resideixen a Blanes i treballen fora 2.745 4.023 4.941
Resideixen fora i treballen a Blanes 1.320 1.798 2.291
Total treballant al municipi 7.414 8.353 10.208
Font: Idescat

      

 
 

EVOLUCIÓ DE L’AUTOCONTENCIÓ I L’AUTOSUFICIÈNCIA 
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           Font: Elaboració pròpia. Dades Idescat 
 
Pel que fa a l’índex d’autocontenció, està al voltant del 60%. Aquest índex ha 
baixa lleugerament des de l’any 1991, marcant una tendència negativa des del 
punt de vista de la mobilitat. Actualment una mica més de la meitat de la 
població ha de sortir del municipi per anar a treballar. 
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L’índex d’autosuficiència està prop del 80%, tot i que també ha patit un lleuger 
descendents des del 1991. Tant sols, el 20% de les persones que treballen a 
Blanes resideixen fora del municipi. 
 
 
3.2. Mobilitat en vehicle privat 
 
En analitzar la principal xarxa d’infraestructures viaries que afecten al municipi 
de Blanes ens hem de fixar en la xarxa bàsica de la comarca de la Selva i 
també del Maresme, degut a la proximitat geogràfica amb el municipi. 
 
La comarca de la Selva, tot i tenir com a capital Santa Coloma de Farners, els 
principals pols d’atracció de la comarca es localitzen al litoral. L’atractiu turístic 
dels municipis costers provoca que aquests actuïn com a nodes de les 
principals vies de comunicació. Per aquest motiu les principals infraestructures 
interurbanes properes a Blanes segueixen bàsicament un itinerari paral·lel a la 
costa. 
 
Seguint la classificació de les infraestructures viàries que segueix el Pla de 
Carreteres de Catalunya (1981) a Blanes es troben: 
 
Xarxa bàsica: 
 
- Autopista AP-7 o autopista del Mediterrani. Permet accedir a Blanes des 

de la sortida 9 (Hostalric, Lloret de Mar, Sant Feliu de Guíxols) a través de 
la carretera Gi-512. Dóna accés a la Jonquera i Girona en sentit Nord-est i 
a Tarragona i Barcelona en sentit sud-oest 

- Autopista C-32 o autopista del Maresme. Realitza el recorregut El Vendrell 
– Barcelona – Lloret de Mar. Per anar fins a Blanes cal desviar-se per la 
carretera Gi-600 fins a la rotonda dels focs, al trobar-se amb la Gi-682.  

- A-2 (antiga nacional N-II) Saragossa - Mediterrani. Connecta Blanes amb 
Barcelona i els municipis costers que es troben en aquesta direcció. Per 
accedir a Blanes des d’aquesta via cal prendre la via B-682 en direcció 
Sant Feliu de Guíxols des de Malgrat de Mar.   
 

Xarxa comarcal: 
 
- Gi-600: Connecta Blanes amb el municipi de Tordera i la carretera A-2. 
- Gi-682: Segueix un traçat paral·lel al litoral mediterrani des de Sant Feliu 

de Guíxols fins a Malgrat de Mar. Des de Blanes permet enllaçat al sud 
amb Palafolls i Malgrat de Mar i al nord amb Lloret de Mar. 
 

Xarxa local i rural: 
 
- Carretera d’accés a la Costa Brava 
- Carretera de Malgrat 



Estudi d’Avaluació de la Mobilitat generada  

Pla de Millora Urbana Paradís – Avinguda Europa, Blanes  
LAND Urbanisme i Projectes SLP 

 

10

Principals infraestructures viaries a l’entorn de Blanes 

 
Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
 
Es comprova que Blanes queda connectada tant amb els municipis costaners 
com els interiors i tant amb el municipis de la província de Girona com els de la 
província de Barcelona.  
 
Motorització 
 
Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el municipi de 
Blanes registrava l’any 2011 un parc de vehicles de 27.022, un 64,61% dels 
quals eren turismes. En els darrers anys s’ha vist un increment notable del total 
de vehicles al municipi. 
 

DISTRIBUCIÓ DEL PARC DE VEHICLES A BLANES 
 

BLANES Turismes Motocicletes Camions i 
furgonetes

Tractors 
industrials

Autobusos i 
altres

Total

17.459 5.180 3.846 63 474 27.022
64,61% 19,17% 14,23% 0,23% 1,75% 100,00%
17.394 5.001 3.889 62 463 26.809
64,88% 18,65% 14,51% 0,23% 1,73% 100,00%
17.631 4.694 4.091 75 499 26.990
65,32% 17,39% 15,16% 0,28% 1,85% 100,00%
16.272 3.463 3.615 62 430 23.842
68,25% 14,52% 15,16% 0,26% 1,80% 100,00%

Font: Idescat

2011

2010

2008

2005

 
A continuació es mostra una taula amb on s’ha calculat l’índex de motorització 
(IdM), que relaciona el nombre de vehicles censats i la població: 
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EVOLUCIÓ DE L’ÍNDEX DE MOTORITZACIÓ DE BLANES (VEHICLES PER 1000 HAB.) 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Blanes 660,91 692,56 690,16 667,92 670,06 678,37
Selva 734,69 752,23 738,99 724,26 726,47 729,05
Catalunya 653,95 682,71 679,63 668,07 667,45 668,06
Font: Idescat

 
L’evolució de l’índex de motorització (IdM) de Blanes mostra alguna oscil·lació 
durant el període 2006-2011. L’IdM de Blanes és inferior al de la comarca del 
Maresme i molt semblant al de Catalunya. 
 
 
3.3. Mobilitat a peu i en bicicleta 
 
A peu 
 
Pel que fa a la mobilitat dels vianants, cal destacar que la major part dels 
carrers del municipi disposa de voreres, encara que en algunes zones aquestes 
tinguin una amplada insuficient. 
 
Una de les rutes per a vianants a destacar del municipi de Blanes és el GR 92. 
Aquest sender segueix un recorregut pel litoral català, des de Portbou fins a 
Ulldecona, mostrant la diversitat de cales, platges i paisatges mediterranis, així 
com les serres litorals. Té una distància total de 583 km i travessa les 
comarques de: Alt Empordà, Alt Penedès, Baix Camp, Baix Ebre, Baix 
Empordà, Baix Llobregat, Baix Penedès, Barcelonès, Garraf, Maresme, 
Montsià, Selva, Tarragonès, Vallès Oriental, Vallès Occidental. 
 
Concretament, en referència a Blanes cal destacar el tram entre Tossa de Mar 
– Lloret de Mar i Blanes (13,20 km). Aquest recorregut es pot realitzar amb una 
durada mitjana de 3.15h i permet anar a primera línia de costa en gairebé tot el 
recorregut, excepte en aquells trams on les urbanitzacions obstaculitzen el pas 
pel camí de ronda. 
 
Una altra ruta a peu freqüent prop de Blanes seguint aquest GR és Lloret de 
Mar – Tordera. Es tracta d’un itinerari de 14,475km que es pot realitzar amb 
una durada aproximada de 3.15h. En aquest tram el GR 92 s’allunya 
lleugerament de la costa mediterrània per endinsar-se cap a la riera de la 
Tordera. 
 
D’altra banda, el Consell Comarcal de la Selva ha senyalitzat una sèrie 
d’itineraris per fer a peu, amb l’objectiu de potenciar el turisme actiu. D’aquests 
itineraris els que tenen pas per Blanes són: 
 

- Ruta de la costa (5,1 km) 
- Casa de la Vila – Castell de Sant Joan (7,05 km) 
- El Vilar – Sant Pere i tres turons (7,9 km) 
- Tossa de Mar – Lloret de Mar – Blanes (18,85 km) 
- La ruta de les ermites de Blanes (19,3 km) 
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En bicicleta 
 
Quant a mobilitat en bicicleta el Pla estratègic de la bicicleta de Catalunya 
proposa la creació d’un carril bici que uneix Tortosa – Tarragona – Barcelona – 
Girona – La Jonquera. Tot i que el recorregut d’aquesta via ciclable encara no 
està totalment definit, sembla ser que seguirà un itinerari proper a la carretera 
C-32 fins a Palafolls, desviant-se cap al nord en direcció Girona paral·lel a la N-
II. Tenint en compte que actualment Blanes compta amb un carril bici fins a 
Tordera, ja es disposa d’una infraestructura adient per connectar el nucli de 
Blanes amb la xarxa ciclable prevista pel 2026 en el Pla estratègic. 
 
D’altra banda, a escala local, des dels últims anys Blanes està apostant per 
aconseguir una xarxa de carrils bici que connecti tot el nucli urbà. En aquests 
moments els únics vials que disposen d’un carril bici segregat o de convivència 
amb vianants són: el passeig marítim (pg. s’Abanell, pg. de la Marina), av. 
Catalunya, pg. de Catalunya, pl. 11 de setembre, carretera de Tordera i part de 
la ctra. d’accés a la Costa Brava (des de Valldolig fins al pas a nivell que 
permet creuar la ctra. als vianants i ciclistes), 
 
A part, Blanes compta amb una sèrie de circuits BTT dins del terme municipal. 
El Consell Comarcal, conjuntament amb els Centres BTT/FCC han creat 3 
rutes per a bicicletes de muntanya: 
 

- Ruta de Sant Pere del Bosc (13,21 km) 
- Ruta El Vilar (8,20 km) 
- Ruta de Blanes (4,46 km) 

 
 
3.4. Oferta de transport públic 
 
L’oferta de transport públic de Blanes consta de 7 línies urbanes i 3 línies 
interurbanes amb parada al municipi, una línia de bus nocturna i una estació de 
la línia C1 del ferrocarril de rodalies de Barcelona.  
 
Autobús urbà: 

- Línia 1: Lloret de Mar – Hospital Comarcal – Av. Joan Carles I – Av. 
Jaume I – Pl. Catalunya – Els Pins – Terminal 

- Línia 3: Pl. Catalunya – Port –Jardí Botànic – Cala Bona  
- Línia 4: Connecta el sector amb el centre de Blanes i amb l’estació de 

ferrocarril, garantint una bona connexió amb el transport interurbà.  
- Línia 5: Connecta la urbanització de Valldolitg amb el centre històric i el 

barri de Mont-Ferrant.  
- Línia 6: Connecta Lloret de Mar amb l’estació de tren de Blanes. Línia 9: 

Dóna accés al centre, a l’ambulatori i a la zona industrial.  
- Línia 8: Dóna accés al centre urbà i a les urbanitzacions de Vistamar i 

Residencial Blanes.  
- Línia 9: Dóna accés al centre, a l’ambulatori i a la zona industrial.  
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Autobusos interurbans: 
• Línia de bus entre Barcelona – Calella – Blanes – Tordera – Maçanet de 

la Selva (BARCELONA BUS): Nre. expedicions/dia: 3-2 en cada sentit 
dilluns a divendres i 1 als dissabtes, diumenges i festius. A l’estiu 
s’incrementa el servei fins a 5-4 expedicions diàries en dia feiner. Compta 
amb 4 parades dins del terme municipal de Blanes. 

• Línia de bus Girona – Blanes (BARCELONA BUS). Nre. expedicions/dia: 7-
8 en cada sentit dilluns a divendres i 2 als dissabtes. Compta amb 4 
parades dins del terme municipal de Blanes.  

• Línia de bus Aeroport de Girona – Blanes (BARCELONA BUS). Nre. 
expedicions/dia: 5 en cada sentit dilluns a divendres i 2-4 als dissabtes, 
diumenges i festius. A l’estiu s’incrementa el servei fins a 6-7 expedicions 
diàries en dia feiner i 5-4 als caps de setmana. Compta amb 1 parada dins 
del terme municipal de Tordera.  

 
Autobús nocturn: 
• Línia de bus nocturna de Blanes – Alt Maresme. Nre. expedicions/dia: 5 en 

cada sentit les nits de dissabte i diumenge, durant els mesos d’estiu. 
Compta amb 5 parades dins del terme municipal de Blanes. 

 

D’altra banda, pel que fa a les infraestructures ferroviàries Blanes compta amb 
una estació de rodalies RENFE situada a 2 km del centre històric de la ciutat. 
Per aquesta estació circulen els trens de la línia C1: Maçanet Massanes – 
Hospitalet de Llobregat amb una freqüència de pas mitjana de 30 minuts. 
 

 
 

Font: www.renfe.es 
 
El recorregut que realitza aquesta línia ajuda a intensificar les relacions entre 
Blanes i els municipis de la costa, i no tant amb la resta de nuclis de la comarca 
de la Selva. 
 
El Pla d’Infraestructures i Transports de Catalunya 2006-2026 preveu el 
perllongament de la línia de ferrocarril des de Blanes fins a Lloret amb la 
finalitat de fer arribar el servei de rodalies fins a aquest municipi. Al mateix 
temps, està previst desdoblar la línia entre els municipis d’Arenys de Mar i 
Blanes per tal d’augmentar el nombre d’usuaris de la línia. 
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4. MOBILITAT GENERADA 
 
4.1. Desplaçaments generats 
 
Per realitzar una caracterització de la mobilitat futura s’han utilitzat les dades 
d’usos del sòl previstos en el sector Paradís – Av. Europa per calcular els 
desplaçaments que generaran aquests nous usos. 
 
El decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació 
de la mobilitat generada, estableix en el seu annex 1 les taxes mínimes diàries 
que s’han d’estimar segons el tipus d’activitat i la superfície dedicada a cada ús 
del sòl. 
 

Ús
Habitatge
Residencial
Comercial
Oficines
Industrial
Equipaments
Zones Verdes
Franja costanera

Ràtios mínim de viatges generats
El valor més gran entre 7 viatges/habitatge o 3 viatges/persona

20 viatges/100m2 de sostre
5 viatges/100m2 de sòl
5 viatges/m de platja

10 viatges/100m2 de sostre
50 viatges/100m2 de sostre
15 viatges/100m2 de sostre
5 viatges/100m2 de sostre

 
 
 
En concret s’han calculat els viatges generats i atrets pels usos proposats: 
 

Sòl Sostre
Viari 2.343,87
Espais lliures 14.091,58 5 viatges/100m2 sòl 705,00
TOTAL SÒL PÚBLIC 16.435,45 0,00 0,00 - 705,00
Blocs plurifamiliars 5.587,95 8.049,68 78,00 7 viatges/habitatge 546,00
Blocs plurifamiliars - HPO 1.314,22 1.960,00 20,00 7 viatges/habitatge 140,00
Blocs plurifamiliars - HPC 1.285,51 1.960,00 20,00 7viatges/habitatge 140,00
Comercial en PB 1.991,20 0,00 50 viatges/100m2 sostre 996,00
TOTAL SÒL PRIVAT 8.187,68 13.960,88 118,00 - 1.822,00

2.527,00

nº 
habitatges Viatges / dia

TOTAL

Usos del sòl Superfície (m2) Ràtios mínims 
viatges/dia

 
 
 
4.1.1. Viatges generats per l’ús residencial 
 
En el cas d’usos residencials, s’ha realitzat el càlcul tenint en compte el número 
d’habitatges previstos en aquesta zona. Aplicant els ràtios de referència es 
generen 826 viatges diaris, 630 dels quals són generats en el sector A – Av. 
Europa, mentre que els 196 restants són de l’àmbit B - Paradís. La distribució 
entre els viatges urbans i interurbans dependrà de la taxa d’autocontenció del 
municipi. 
 
 
4.1.2. Viatges generats per l’ús comercial 
 
Els usos comercials, concentrats tots a l’àmbit de l’Av. Europa, generaran uns 
996 viatges diaris. Donat que no es projecten grans centres comercials sinó 
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comerços en planta baixa es preveu que la major part dels viatges atrets siguin 
interns, si bé dependrà del tipus de comerços que s’hi instal·lin.  
 
 
4.1.3. Viatges generats pels espais lliures 
 
Els espais lliures planificats generaran, segons els càlculs, un total de 705 
viatges/dia, amb un fort caràcter intern. Aquest elevat nombre de viatges és 
degut al parc que ocupa la major part de la superfície del sector Paradís. 
 
 
4.1.4 Focus de major generació de viatges 
 
Els comerços són els majors generadors de viatges amb un total de 996 
viatges diaris, seguits en aquest ordre pels habitatges i els espais lliures. 
 
 
4.2. Distribució modal de la mobilitat generada 
 
A partir de les dades obtingudes de l’Idescat, en apartats anteriors, s’ha 
obtingut la distribució modal actual dels viatges generats i atrets per Blanes. 
 
La zona objecte d’estudi quedarà totalment integrada a la trama urbana del 
municipi, ja que actualment aquests terrenys es troben totalment envoltats de 
zones consolidades. Per tant, la seva mobilitat no es diferenciarà 
substancialment de la resta del municipi, si bé la implantació de carrils bici i 
itineraris de vianants poden afavorir l’augment dels desplaçaments amb mitjans 
més sostenibles. 
 
 
4.2.1. Desplaçaments interns 
 
El nombre de desplaçaments interns generats pels habitatges s’obté aplicant 
l’índex d’autocontenció obtingut anteriorment als viatges generats pels usos 
residencials. 
 
Els desplaçaments generats pels altres usos seran pràcticament tots interns. 
 

Viatges espais lliures 705 100% 705
Viatges usos comercials 996 80% 797
Viatges usos residencials 826 60% 496

1998

Usos del sòl Total
% Viatges interns 
(Autocontenció)

Total viatges 
interns

TOTAL  
 
 
Partint de la distribució modal actual dels desplaçaments interns obtinguda 
anteriorment es fa una proposta de la distribució modal de la mobilitat generada 
tenint en compte que: 
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- La potenciació de l’ús dels carril bici existent propers als sectors 
d’intervenció, afavorirà l’ús de la bicicleta en els desplaçaments urbans.  

 
- Degut a la cèntrica situació dels subsectors, es preveu que la major part 

dels viatges interns generats es faci amb les línies existents de transport 
col·lectiu. 

 
- Com a conseqüència de  l’augment del percentatge de viatges en 

bicicletes, a peu i amb el transport públic es preveu que disminueixi el 
nombre de viatges en vehicle privat. 

 

A peu / bicicleta 31,90% 35% 699
Transport públic 3,40% 15% 300
Vehicle privat 64,70% 50% 999
TOTAL 100,00% 100% 1998

Mitjans de transport Distribució 
modal actual

Proposta de 
distribució modal

Viatges interns

 
 
 
4.2.2. Desplaçaments interurbans 
 
Els desplaçaments interurbans seran generats bàsicament pels usos 
residencials  i dependran del nombre de gent que hagi de desplaçar-se des de 
fora del municipi per treballar. Per aquest motiu el nombre de viatges 
interurbans serà inversament proporcional a l’autocontenció. 
 

Viatges espais lliures 705 0% 0
Viatges usos comercials 996 20% 199
Viatges usos residencials 826 40% 330

530              

Total viatges 
interurbans

TOTAL

Usos del sòl Total % Viatges interns 
(Autocontenció)

 
 
 
A partir de la distribució modal actual dels desplaçaments interurbans 
obtinguda anteriorment i tenint en compte els condicionats següents es fa una 
proposta de la distribució modal de la mobilitat generada: 
 

- Els desplaçaments a peu i en bicicleta actualment suposen un 
percentatge molt petit dels viatges interurbans i aquesta situació no es 
preveu que es modifiqui substancialment, ja que les connexions amb els 
municipis més propers a Blanes no estan consolidades. 

 
- Si bé la zona del PMU Paradís – Av. Europa no disposa de cap parada a 

les immediateses dels subsectors, degut a la proximitat de la zona amb 
diferents estacions de la majoria de línies de transport interurbà i amb 
l’estació, afavorirà l’ús de l’autobús en els viatges interurbans.  

 
- Pel que fa al ferrocarril, la proximitat de l’estació amb el subsector de 

l’Av. Europa permet tant la connexió amb els municipis veïns com amb 
Barcelona.   
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- Com a conseqüència de l’augment del percentatge de viatges en 

transport públic es preveu que disminueixi el nombre de viatges en 
vehicle privat. 

 

A peu / bicicleta 2,90% 3% 16
Transport públic 8,10% 20% 106
Vehicle privat 89,00% 77% 408
TOTAL 100,00% 100% 530              

Mitjans de transport Distribució 
modal actual

Proposta de 
distribució modal

Viatges interns

 
 

 
4.2.3. Desplaçaments globals 
 
A partir del nombre de viatges estimat en els dos apartats anteriors podem 
obtenir la distribució de viatges global.  
 

A peu / bicicleta 699 16 28%
Transport públic 300 106 16%
Vehicle privat 999 408 56%
TOTAL 1998 530 100%

Mitjans de transport Viatges interns Viatges 
interurbans

Distribució modal 
global

 
 
Aquesta distribució modal és la que s’utilitza per calcular la generació de 
viatges de cada sector que s’ha utilitzat per obtenir les taules següents: 
 
 

VIATGES GENERATS PER TIPUS I MODE DE DESPLAÇAMENT A CADA ILLA O ZONA 
 

Interns Interurbà Peu / bici Vehicle 
privat

Transp. 
Públic

ELL 705 705 0 247 353 106
BP1 196 118 78 44 119 33
BP2 210 126 84 47 128 36
BP3 140 84 56 31 85 24

BP-HPC 140 84 56 31 85 24
BP-HPO 140 84 56 31 85 24
Com BP2 396 317 79 113 219 63

Com HPO+HPC 600 480 120 172 332 96
TOTAL 2.527 1.998 530 715 1.406 406

Mode de desplaçament
Illa / Zona Viatges 

generats/dia

Tipus de desplaçament

 
 
 
4.3. Distribució temporal de la mobilitat generada 
 
Per determinar la distribució horària dels desplaçaments generats, s’han 
utilitzat les dades que es presenten a l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana de 
Catalunya de l’any 2006 realitzada pel Departament de Política Territorial i 
Obres  Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
De les dades de la Regió Metropolitana de Barcelona en dies feiners s’obté la 
següent distribució de desplaçament d’entrades i sortides: 
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         Font :Enquesta de la mobilitat quotidiana de l’any 2006. Departament de Política territorial i obres públiques 
 
Agafant aquestes dades com a base, podem determinar que l’hora punta 
d’entrada és de les 8h – 9h del matí, mentre que l’hora de sortida la trobem 
entre les 17h i les 20h de la tarda. 
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5. XARXA DE MOBILITAT I RESERVES D’ESPAI A LA XARXA VIÀRIA 
 
5.1. Aspectes generals 
 
Tal com ja s’ha comentat en punts anteriors un gran nombre de desplaçaments 
urbans es realitzen a peu, degut sobretot al tamany de la població. 
 
Les voreres de les zones col·lindants majoritàriament presenten seccions 
acceptables que permeten una bona connexió a peu amb la resta del municipi. 
 
 
Previsió del planejament del PMU Paradís – Av. Europa 
 
Les actuacions previstes en el planejament del PMU en relació als itineraris per 
a vianants en l’interior del sector són: 
 

- Disposició d’un parc urbà al sector Paradís, adequant-se a les 
preexistències d’aquest lloc, ja sigui a la topografia canviant com a 
l’aprofitament de la pineda existent. 
 

- En l’altre àmbit d’aquest sector discontinuo, al costat de l’Avinguda 
Europa, l’ordenació proposada completa el final de l’eixample residencial 
proper al parc del Racó blau. 
En aquest cas l’edificació es situa en front a la carretera de Malgrat, de 
manera que s’accedirà a aquesta edificació a través d’un vial de servei 
que faciliti l’adaptació topogràfica per superar el desnivell del terreny en 
aquest lloc.  

 

         
Sector Paradís       Sector Av. Europa 

 
 
5.2. Xarxa d’itineraris principals per a vianants 
 
El sector discontinu Av. Europa, paral·lel a la ctra. de Malgrat, es troba cobert 
per la xarxa d’itineraris següent: 

- Av. Europa: eix que enllaça els polígons industrials Nord i Carretera de 
l’Estació amb el barri dels Olivers i l’estació d’autobusos. Disposa de 
voreres amb una amplada superior a 1,5m lliures d’obstacles en ambdós 
sentits de la circulació. 
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- Eix ctra. de Malgrat – Rubén Dario – Penedès – Jaume Arcelós: eix que 
permet accedir des del centre i des dels barris de La Perla, Els Pavos i 
Mas Borrell cap a Malgrat de Mar. 

 
D’altra banda, el sector que limita a l’oest amb el carrer Paradís al trobar-se 
proper al centre de la ciutat disposa d’una notable cobertura per a vianants. 
Destaca la proximitat als carrers peatonals de l’illa comercial. 

- Eix Joaquim Ruyra – 11 de setembre – Riera de Blanes: eix que 
connecta el barri de Mas Enlaire amb el centre històric i amb la ctra. 
d’accés a la Costa Brava. Actualment, la pl. 11 de Setembre ja disposa 
de carril bici segregat de doble sentit. 

- C. Salut – c. Vila de Lloret: es considera important adaptar aquest eix 
per a la circulació de vianants per tal de garantir una alternativa d’accés 
entre el centre i l’hospital que no sigui pels vials més transitats. Es 
proposa convertir el carrer Salut en un vial pacificat on es restringeixi el 
trànsit rodat per tal de garantir les condicions òptimes per a vianants. 
 
 

Per tal de dissenyar aquest itineraris, a part de la connectivitat s’ha tingut en 
compte que: 

 
- Cal assegurar que tots els itineraris de vianants siguin adaptats d’acord 

amb les normes d’accessibilitat urbanística previstes en el Codi 
d’accessibilitat. 

 
- Els punts on els itineraris principals de vianants i vehicles coincideixin cal 

disposar d’elements suficients per a permeabilitzar el vial. Per aquest 
motiu s’ha previst passos de vianants procurant que la seva ubicació 
sigui la més directe i natural possible per evitar que els vianants hagin de 
desviar-se innecessàriament del seu itinerari i no realitzin creuaments 
fora dels espais habilitats.  

 
- En els trams on la secció no permet la convivència amb el trànsit rodat, 

els itineraris principals transcorreran per vials d’ús exclusiu per a 
vianants.  
 

Els itineraris principals per a vianants definits en aquest estudi estan grafiats al 
plànol 3. 
 
 
5.3. Xarxa d’itineraris principals per a transport col·lectiu 
 
Tal com s’ha comentat a l’apartat 3.3, l’oferta de transport públic de Blanes 
consta de diverses línies urbanes i interurbanes amb parada al municipi, una 
línia de bus nocturna i una estació de la línia C1 del ferrocarril de rodalies de 
Barcelona.  
Tant les línies urbanes com les interurbanes donen bon servei al nucli urbà de 
la població ja que disposen de varies parades, tal com es pot comprovar en el 
plànol 5. 
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Pel que fa el transport col·lectiu, aquest estudi considera que amb la xarxa 
existent queda coberta la mobilitat generada pels nous sectors objecte del PMU 
Paradís – Av. Europa. 
 
Per el subsector de l’av. Europa, la parada de bus més propera es troba a 
230m (Av. Europa) i les línies que es troben a una distància coherent per poder 
donar servei al sector són la 4, la 6 i la 9. 

- Línia 4: La parada més propera es troba a 225m de l’extrem del sector a 
l’av. Europa. 

- Línia 6: La parada més propera al sector és a la rotonda Locomotora (av. 
de l’Estació) situada a 450m de l’extrem meridional. 

- Línia 9: Des del sector la parada més propera es troba a 225m a l’av. 
Europa. 

 
Per altre banda, la superfície situada entre el carrer Paradís i el passeig de 
Santa Bàrbara disposa d’una parada limítrofa amb el sector al carrer de la 
Salut. Les línies properes al sector són: 1, 2, 4, 5, 8 i 9. Cal tenir en compte que 
es troba molt proper al centre de Blanes, coincidint amb l’itinerari de moltes 
línies que connecten els afores amb el nucli urbà. 

- Línia 1: Compta amb una parada situada a menys de 50m del sector al 
carrer Jaume I el Conqueridor. 

- Línia 2: La parada més propera es troba a una distància aproximada de 
250m i correspon a la rambla Joaquim Ruyra. 

- Línia 4: La parada és Joaquim Ruyra (250m). 
- Línia 5: Disposa d’una parada a la plaça Solidaritat a menys de 200m del 

sector. 
- Línia 8: Les parades més properes són Massonet (limítrofa amb l’extrem 

nord-est del sector, en sentit Mont-Ferrant) i pl. Solidaritat (a menys de 
200m de l’extrem sud-oest). 

- Línia 9: Des del sector la parada més propera es troba a menys de 200m 
de distància a la plaça Solidaritat.  

 
 
5.4. Xarxa d’itineraris per a bicicletes 
 
Com ja s’ha comentat en anteriors punts, actualment a la pl. 11 de Setembre, 
propera al sector Paradís,  ja disposa de carril bici segregat de doble sentit. 
 
I, pel que fa al sector av. Europa, l’eix mar-muntanya que connecta el Polígon 
Industrial Nord i els barris de Mas Florit i Mas Borrell amb l’av. de Catalunya i 
l’estació d’autobusos. Tenint en compte la presència d’un aparcament 
automàtic subterrani per a bicicletes, biceberg, a l’estació d’autobusos és 
important que des d’aquest punt es disposi d’una xarxa d’itineraris ciclables 
segura que connecti tot el municipi. Per aquest motiu es proposa la creació 
d’un carril bici segregat des de la ctra. de Tordera fins l’av. Catalunya. 
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Previsió de places d’aparcament del PMU Paradís – Av. Europa 
 
En l’annex 2 del decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis 
d’avaluació de la mobilitat generada, s’estableixen les reserves mínimes 
d’aparcament de bicicletes situats fora de la via pública que cal preveure. 
 

PLACES MÍNIMES D’APARCAMENT PER A BICICLETES SEGONS ÚS DEL SÒL 
 

Ús habitatge 2 places/habitatge o 2 places/100m2 sostre o fracció. 
Ús comercial 1 plaça/100 m2 sostre o fracció 
Zones verdes 1 plaça/100 m2 sòl 

 
Si apliquem aquestes ràtios en el PMU Paradís – Av. Europa, tenint en compte 
els usos del sòl previstos, veiem que caldrà preveure un mínim de 400 places 
d’aparcament fora de la via pública: 
 

Sòl Sostre
Viari 2.343,87
Espais lliures 14.091,58 1 plaça/100m2 sòl 141
TOTAL SÒL PÚBLIC 16.435,45 0,00 - 141
Blocs plurifamiliars 5.587,95 8.049,68 2 plaça/100m2 sostre 161
Blocs plurifamiliars - HPO 1.314,22 1.960,00 2 plaça/100m2 sostre 39
Blocs plurifamiliars - HPC 1.285,51 1.960,00 2 plaça/100m2 sostre 39
Comercial en PB 1.991,20 1 plaça/100m2 sostre 20
TOTAL SÒL PRIVAT 8.187,68 13.960,88 - 259

400TOTAL

Usos del sòl Superfície (m2) Ràtios mínims 
aparcaments

Ràtios mínims 
aparcaments

 
Caldrà ubicar els aparcaments a la via pública, de tal manera que no 
impedeixin el pas dels vianants, i no posin en perill la seguretat del trànsit. 
 
 
5.5. Xarxa d’itineraris per a vehicles 
 
Els itineraris proposats en la xarxa per a vehicles presenta notables diferencies 
entre ambdós sectors. Tot i això, en tots dos casos compten amb la cobertura 
d’una via interurbana i amb un dels principals eixos mar-muntanya. 
 
Sector c. Paradíis: 

- Av. Europa: eix mar-muntanya que connecta la ctra. de Tordera amb 
l’av. Catalunya (prop de l’estació d’autobusos). Es disposa de com a 
mínim un carril per sentit de circulació, augmentant a dos carrils en el 
tram comprès entre la ctra. de Tordera i la ctra. de Malgrat, on el trànsit 
generat pels polígons industrials provoca un notable augment de la 
intensitat de vehicles. 

- Ctra. de Malgrat: principal via de connexió entre Blanes i Malgrat de Mar. 
Compta amb 2 carrils de circulació, un per cada sentit. 
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Sector av. Europa: 
- Eix Jaume I el Conqueridor – av. Joan Carles I: important eix de 

connexió entre el centre de la ciutat (pl. Solidaritat) i la ctra. d’accés a la 
Costa Brava (Valldolitg). 

- Eix ctra. de Tordera – c. Anselm Clavé: important eix de connexió entre 
el centre històric de Blanes i el municipi veí de Tordera. Compte amb 1 
carril per a cada sentit de circulació, excepte en el tram comprès entre la 
rotonda dels focs i l’av. Estació on aquests passen a dos per assumir 
l’elevat volum de trànsit. 

 
Reserva d’espais per aparcament 
 
El decret 344/2006 estableix una reserva mínima d’aparcaments per a vehicles 
i motocicletes situats fora de la via pública en l’ús habitatge. 
 

RESERVA MÍNIMA PLACES D’APARCAMENT PER A VEHICLES 

Sòl Sostre
Viari 2.343,87
Espais lliures 14.091,58
TOTAL SÒL PÚBLIC 16.435,45 0,00 - 0
Blocs plurifamiliars 5.587,95 8.049,68 1 plaça/100 m2 sostre 80
Blocs plurifamiliars - HPO 1.314,22 1.960,00 1 plaça/100 m2 sostre 20
Blocs plurifamiliars - HPC 1.285,51 1.960,00 1 plaça/100 m2 sostre 20
Comercial en PB 1.991,20
TOTAL SÒL PRIVAT 8.187,68 13.960,88 - 120

120TOTAL

Ràtios mínims 
aparcaments

Usos del sòl Superfície (m2) Places mínimes 
vehicles

 
 

 RESERVA MÍNIMA PLACES D’APARCAMENT PER A MOTOCICLETES 

Sòl Sostre
Viari 2.343,87
Espais lliures 14.091,58
TOTAL SÒL PÚBLIC 16.435,45 0,00 - 0
Blocs plurifamiliars 5.587,95 8.049,68 1 plaça/200 m2 sostre 40
Blocs plurifamiliars - HPO 1.314,22 1.960,00 1 plaça/200 m2 sostre 10
Blocs plurifamiliars - HPC 1.285,51 1.960,00 1 plaça/200 m2 sostre 10
Comercial en PB 1.991,20
TOTAL SÒL PRIVAT 8.187,68 13.960,88 - 60

60TOTAL

Ràtios mínims 
aparcaments

Usos del sòl Superfície (m2) Places mínimes 
motocicletes

 
 
 
5.6. Reserves d’espai per càrrega i descàrrega 
 
En compliment del Decret 344/2006, i a fi de reduir el nombre d’operacions de 
càrrega i descàrrega, els locals comercials hauran de destinar per a magatzem 
un mínim d’un 10% dels sostre, a l’interior de l’edifici o a terrenys edificables del 
mateix solar, llevat que es tracti d’activitats comercials que per les seves 
característiques especials, justifiquin adequadament la manca de necessitat de 
magatzem per als seus productes. 
 
En relació a la regulació de les operacions de càrrega i descàrrega a la via 
pública, el Decret 344/2006 fixa que, per tal d’aconseguir una distribució àgil i 
ordenada de les mercaderies a l’interior dels nuclis urbans, es contempli una 
reserva de places a la xarxa viària destinades a càrrega i descàrrega, que han 
de tenir unes dimensions de 3x8 metres. 
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6. RESUM I CONCLUSIONS 
 
El PMU Paradís – Av. Europa, es troba situada al municipi de Blanes. està 
format per tres àmbits discontinus. El primer àmbit, el de la finca Paradís, està 
situat al nord del centre històric de Blanes. Els altres dos àmbits, se situen 
propers a l’avinguda Europa i pròxims entre ells. 
  
El seu desenvolupament preveu la implantació de 118 habitatges, uns 
1.991,20m2 i 14.091,58 m2 d’espais lliures. 
 
Segons els criteris del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels 
estudis d’avaluació de la mobilitat generada, aquest sector generarà uns 2.527 
viatges/dia, dels quals es preveu que la major part siguin interns. 
 
Les principals xarxes implicades en la mobilitat prevista en el sector tenen les 
següents característiques: 
 
- Pel que fa als desplaçaments amb vehicle privat, la vialitat proposada 

principalment esdevé la continuació dels vials existents. Els eixos més 
importants són la carretera GI-6831 i l’av. Europa, la proposta de vialitat 
garanteix una connexió adequada en ambdues vies. 

 
- L’oferta de transport públic de Blanes consta de 7 línies urbanes i 3 línies 

interurbanes amb parada al municipi, una línia de bus nocturna i una estació 
de la línia C1 del ferrocarril de rodalies de Barcelona. La majoria de línies 
tenen parades pròximes a l’àmbit de l’estudi, situades a menys de 500 
metres de qualsevol punt del PMU. L’estació de ferrocarril es troba a uns 
900 m de distància de l’àmbit A (Av. Europa). 
 

- Gairebé un 35% dels desplaçaments que es fan a l’interior del municipi són 
a peu. La major part dels carrers del municipi disposa de voreres, encara 
que a les zones més antigues tenen una amplada insuficient. Les voreres 
de les zones col·lindants al sector presenten seccions acceptables, que 
permeten una bona connexió a peu amb la resta del municipi. 

 
- Tot i que la xarxa de carrils bici proposada en l’Estudi de Mobilitat de Blanes 

no està del tot desenvolupada, els desplaçaments en bicicleta representen 
entre un percentatge molt baix de la circulació total. Malgrat això paral·lel a 
la carretera GI-6831 discorre un tram de bici carril, el qual permetrà als 
usuaris desplaçar-se a diversos punts del municipi. 
 

- En el projecte d’urbanització del sector, caldrà tenir en compte la dotació 
d’aparcaments per a bicicletes fora de la via pública, que es fixa en unes 
400 places. En relació a la dotació d’aparcaments per a vehicles, cal 
preveure unes 120 places d’aparcament per a turismes i 60 per a 
motocicletes fora de la via pública. 

 
- Es realitzarà una reserva de 2 places de càrrega i descàrrega a la calçada, 

davant de la zona comercial del sector Av. Europa, d’acord amb les 
reserves previstes al Decret 334/2006.   
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7. PROPOSTA DE FINANÇAMENT 
 
D’acord amb l’article 13 “Documentació que han de contenir els estudis 
d’avaluació de la mobilitat generada referents a les figures de planejament 
urbanístic derivat”, del Decret 344/2006, tots els estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada han de contenir una proposta de finançament dels diferents 
costos generats per l’increment de mobilitat degut a la nova actuació. 
 
L’àmbit objecte d’aquest estudi està situat al centre urbà del municipi de 
Blanes, fet que afavoreix que les actuacions a realitzar en matèria de mobilitat 
siguin nul·les, ja que l’àrea ja disposa de bici carril, rutes per a vianants i el 
transport col·lectiu existent dóna servei suficient. 
 
En aquest sentit, no és necessari incorporar una proposta de finançament dels 
diferents costos generats per l’increment de mobilitat degut a la nova actuació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blanes, març de 2013 
Esteve Corominas i Noguera / arq.  
Joan Carles i Roqué / arq. Col. 
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