
Taula de Mobilitat

DIJOUS, 21 DE GENER DE 2021

Mobilitat i Via Pública



Ordre del dia

1. Aprovació si escau de l’acta anterior

2. Presentació dels resultats de les enquestes realitzades en 

el marc de la redacció del Programa  Triennal de la Bicicleta

3. Presentació de les propostes previstes en el Programa 

Triennal de la Bicicleta

4. Precs i preguntes



1. Aprovació si escau de l’acta anterior



2. Presentació dels resultats de les enquestes

realitzades en el marc de la redacció del 

Programa  Triennal de la Bicicleta



Estratègia catalana de la bicicleta 2025



• 1.1 Garantir la pedalabilitat a totes les àrees urbanes de forma contínua i 
connectada

• 1.2 Promoure una circulació de bicicletes segura, confortable i directa

• 1.3 Interconnectar les àrees urbanes i d'activitat econòmica situades a l'entorn 
dels 10km

• 1.4 Impulsar la intermodalitat bicicleta-transport públic

PILAR 1. Aconseguir que la bicicleta sigui protagonista 
d’una mobilitat quotidiana més amable

• 2.1 Desenvolupar una xarxa de rutes cicloturístiques per camins o vies ciclistes 
que abastin el territori català

• 2.2 Promoure que les rutes cicloturístiques siguin confortables i segures

• 2.3 Posar en valor les rutes cicloturístiques per generar noves oportunitats de 
turisme sostenible i riquesa al territori

• 2.4 Millorar la seguretat del cicloturisme i ciclisme esportiu a la carretera 
fomentant la convivència entre totes les persones usuàries de la xarxa viària

PILAR 2. Impulsar la bicicleta com a element turístic, d’oci
i esportiu de forma segura

• 3.1 Unir forces de les diferents administracions al servei de la bicicleta

• 3.2 Incrementar la inversió en polítiques per a la bicicleta

• 3.3 Aconseguir que la bicicleta tingui una imatge pràctica, saludable, sostenible i 
atractiva

• 3.4 Formar la ciutadania en la circulació segura en bicicleta en convivència amb
la resta de mitjans

PILAR 3. Millorar la promoció, seguiment i governança de 
la bicicleta

Estratègia catalana de la bicicleta 2025



CONTINGUT

1. Anàlisi de la mobilitat en bicicleta a la ciutat de Girona (oferta i 

demanda)

1. Mobilitat quotidiana de la bicicleta (pilar 1)

2. Mobilitat turística, d’oci i esportiva de la bicicleta (pilar 2)

3. Promoció, seguiment i governança de la bicicleta (pilar 3)

2. Diagnosi

1. Diagnosi de la mobilitat ciclista a Girona

2. Estratègies de mobilitat ciclista

3. Proposta d’actuacions

1. Recopilació de les propostes existents en la planificació i 

benchmarking

2. Fitxes de les propostes del PTBGi

3. Indicadors de seguiment

Programa d’actuació Triennal de la Bicicleta

OBJECTIU

Redactar el Programa d’actuació triennal de la bicicleta a la ciutat de Girona, 

en consonància amb l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025.



METODOLOGIA

Recopilació d’informació:

Procés participatiu:

Anàlisi

• Recopilació de la informació 
existent

• Treball de camp i 
aforaments

Diagnosi

• Anàlisi de les estratègies 
vigents municipals i 
supramunicipals

Propostes

• Anàlisi de les propostes 
existents en la planificació 
municipal

• Benchmarking internacional 
de mesures aplicables

Taula de Mobilitat

• Es planifiquen reunions de 
seguiment

• Es realitzarà una enquesta
als membres

• Es realitzaran entrevistes
a entitats

Entrevistes

• Es faran entre 10-15 
entrevistes a personal i 
responsables polítics, 
empreses, entitats, clubs, 
botiguers...

Participació ciutadana

• Enquesta oberta a la 
ciutadania

Calendari de 4 mesos

Adjudicació:

Programa d’actuació Triennal de la Bicicleta



Enquesta a la Taula de Mobilitat



Participació

Per al desenvolupament del PTBGi i el seguiment de l’Estratègia Catalana de la 

Bicicleta, l’Ajuntament ha convidat a participar, a part dels membres de la Taula, 

als organismes participants del PMU i entitats d’esport, turisme i d’altres.

Membres de la Taula de Mobilitat (17,5%)

Organismes participants al PMU (28,6%)

Entitats d’esport turisme i altres (54,2%)

Responsable de respondre

De les persones 

encarregades de respondre 

l’enquesta s’extreu que poc 

més de 1/3 són dones.



Valoració de la infraestructura ciclable
Pregunta 1. Com definiries breument la mobilitat ciclista a la ciutat de Girona? 

 

 

 

Opinions positives Opinions neutres Opinions negatives 

41% 16% 44% 

Bona 

Extensa 

Desenvolupada 

Potencial de millora 

Falta treball 

Perillosa 

Difícil 

Caòtica 

Insuficient 

Inconnexa 

Desordenada 

 

Pregunta 2. Creieu que Girona té unes bones connexions en bicicleta amb els 

municipis veïns? 

 

 
 

Opinions positives Opinions neutres Opinions negatives 

12% 48% 39% 

 Cal millorar Falten connexions directes 

Insuficients 

 

Respecte l’opinió de la 

xarxa municipal, les 

opinions són 

divergents. 

Es repeteix l’opinió que 

falta continuïtat a la 

xarxa.

En el que sí hi ha una 

opinió més 

generalitzada és en la 

falta de connexions 

intermunicipals.



Tipologia de vies ciclistes

De les diferents tipologies 

de vies ciclables, les més 

ben valorades són els 

carrils bicicleta en 

calçada, en vorera i 

espais de convivència 

amb vianants. 

Per un altre costat, les 

vies pitjor valorades són 

les calçades compartides 

i els carrils bus-bici-taxi.



Propostes d’itineraris a millorar o adequar

En l’enquesta es demana 

reiteradament que cal 

millorar les connexions 

interurbanes i millorar les 

connexions i la continuïtat 

dels carrils bicicleta actuals.

Dels itineraris urbans que 

més es repeteixen en les 

respostes:

• Carrer Barcelona

• Gran Via Jaume I

• Lluís Pericot

• Carrer Migdia

• Carretera Santa Coloma

• Camí Vell Fornells

• Eix Martí Sureda



El servei de Girocleta

El servei de Girocleta està 

valorat positivament pel 63% 

de les entitats i la resta 

d’opinions són neutres o 

demanant millores. 

Cap entitat valora 

negativament el servei.

En la pregunta oberta es demana estendre la xarxa de 

Girocleta a tota la ciutat i analitzar la incorporació de 

bicicleta elèctrica.



Punt de Percepció de Risc Tram de percepció de risc Tram còmode o segur 

 
  

 

Seguretat viària en bicicleta

Dos riscos presents:

• percepció d’inseguretat de la 

xarxa ciclable

• altes velocitats de circulació

El 70% de les entitats expressen 

que els conductors no respecten 

a les persones usuàries de bici.



Impacte del cicloturisme

82% valora positivament 

el segell DTE

La majoria de respostes 

consideren que tant la incidència 

com el potencial econòmic del 

cicloturisme a la ciutat és alt o 

molt alt.

Hi ha una percepció menys 

optimista respecte al nivell de 

preparació de la ciutat per a 

rebre als (ciclo)turistes.



Integració de rutes cicloturístiques

Pregunta 2. Creieu que les rutes cicloturístiques estan ben integrades i 

senyalitzades a la ciutat? Quines propostes plategeu per la seva millora? 

 

 
 

Opinions positives Opinions neutres Opinions negatives 

22% 44% 34% 

 

Millores proposades:

• Completar l’Anella Verda.

• Millorar la senyalització i la informació (punt d’informació 

específic).

• Millorar la connectivitat amb la xarxa urbana



Altres aspectes comentats

• Cal canviar les prioritats de mobilitat de la ciutat donant 

prioritat primer als vianants, després a les bicicletes, seguides 

del transport públic i per últim el vehicle privat.

• Potenciar aspectes com la ciclo-logística i els Plans de 

Desplaçaments d’Empreses per potenciar la mobilitat en 

bicicleta.

• Es posa de relleu el gran potencial de la ciutat com a 

destinació esportiva i cicloturística que cal seguir potenciant 

amb un turisme esportiu de qualitat.

• Millorar la comunicació de destinació turística no només 

internacionalment sinó també entre la ciutadania.

• Es troben a faltar reunions de treball amb les entitats. Es 

considera que la participació actual és unidireccional i 

merament explicativa. Hi ha una petició de treballar els 

temes des de l’inici del procés i presa de decisió. 



Enquesta oberta a la ciutadania



L’enquesta l’han respost completament 1.473 persones

• 82% resideixen a Girona

• 6% resideixen a municipis que formen part del nou PMU

• 12% a resideixen en altres municipis 

Perfil de la mostra

 
 Mostra de l’enquesta  Dades padró municipal 

 

L’enquesta l’han respost 718 dones, 720 homes i 

14 persones que no s’identifiquen amb cap dels 

dos.

Les persones entre 13 

i 18 anys i de més de 

70 anys es troben 

infrarepresentades



Valoració de la mobilitat en bicicleta

La bicicleta és 

percebuda com un 

mitjà econòmic i 

competitiu.

Sobre seguretat i 

comoditat, les 

opinions no són tant 

homogènies.

La bicicleta és el mitjà de transport més econòmic: 

 

 

  

Molt d’acord D’acord En desacord Molt en desacord 

65,9% 29,9% 2,9% 1,4% 

 La bicicleta és un transport segur: 

 

 

 

 

Molt d’acord D’acord En desacord Molt en desacord 

14,3% 56,1% 26,3% 3,4% 

 

Moure’s amb bicicleta per la ciutat és còmode: 

 
 

 
 

Molt d’acord D’acord En desacord Molt en desacord 

25,9% 47,4% 22,5% 4,1% 

 

La bicicleta a la ciutat és més ràpida que el cotxe en les distàncies curtes i 

mitjanes: 

 

 

  

Molt d’acord D’acord En desacord Molt en desacord 

61,0% 34,2% 3,9% 0,8% 

 



 Demanda alta  Demanda mitjana  Demanda baixa 

 

Itineraris més demandats:
• Carrer Barcelona

• Lluís Pericot

• Migdia

• Gran Via Jaume I

• Millora de les connexions interurbanes de 

manera general

Itineraris demanda mitjana:
• Connexió Salt (Pg. Olot i Santa Eugènia)

• Carrer Caldes de Montbui

• Rotonda de Salt

Altres itineraris demandats:
• Alguns itineraris concrets interurbans

• Devesa

• Av. Sant Narcís

Propostes d’itineraris a millorar o adequar



Hàbits de mobilitat de la mostra 

– ús dels diferents mitjans de transport

• 50% mobilitat activa

• 27% de mobilitat en bicicleta

Més de ¾ de la 

mostra ha utilitzat 

la bici la darrera 

setmana.



Hàbits de mobilitat de la mostra 

– motiu del desplaçament

Motius semblants d’ús entre homes i dones a excepció de 

l’esport, en aquesta proporció és trenca.

Per quins motius fas servir la bicicleta?



Hàbits de mobilitat de la mostra

– canvi d’hàbits per la COVID-19

El 25% de la mostra declara haver canviat els seus hàbits de 

mobilitat per la crisi de la COVID-19. Ha pujat l’ús de la bicicleta 

i de la motocicleta i ha baixat l’ús del transport públic.

Figura 1.  

 

+17% 

- 30% 

+ 15% 

Com et desplaçaves abans de la crisi de la COVID?



Seguretat viària en bicicleta

La mostra presenta les següents percepcions:

• Percepció d’inseguretat de la xarxa ciclable.

• Percepció de que els vehicles van a altes velocitats de circulació.

• Percepció de falta de carrils bicicleta.

• El 35% de la mostra 

assegura haver patit algun 

incident (sense intervenció 

policial)

• El 3,5% de la mostra 

assegura haver patit algun 

accident. La descripció dels 

accidents encaixa amb 

l’estadística municipal.

Tipologia d’accidents amb bicicletes implicades 2016-2018

Font: PLSV



Disponibilitat de bicicleta

La mostra disposa d’unes 2,6 bicicletes de mitjana a la seva llar i el 

cost mitjà d’una bicicleta s’ha estimat en gairebé 650€ (la mitjana 

catalana és de 682,90 €). 

La tipologia més habitual són les BTT, seguides de les de passeig.

El 50% de la mostra guarda la bicicleta en el garatge.

Un 37% de la mostra assegura 

haver patit un o més robatoris 

en els darrers 5 anys.

Vegades que t’han robat la bicicleta en 

els darrers 5 anys



Impacte del cicloturisme

Únicament el 18% coneix 

l’existència del segell DTE

La majoria de respostes consideren 

que tant la incidència com el 

potencial econòmic del cicloturisme 

a la ciutat és alt o molt alt.

Hi ha una percepció menys 

optimista respecte al nivell de 

preparació de la ciutat per a rebre 

als (ciclo)turistes i la gestió i 

comunicació que en fa 

l’Ajuntament.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

La incidència del cicloturisme a la
ciutat de Girona

El potencial econòmic i productiu del
sector de la bicicleta a Girona ciutat

El nivell d’integració en l’oci /lleure 
de la bicicleta en la ciutadania local

El nivell de preparació la ciutat per a
rebre visitants que viatgen amb

bicicleta i alforges

La qualitat de les rutes
cicloturístiques de la ciutat Girona

La gestió i comunicació del 
cicloturisme per part de l’Ajuntament 

de Girona

Molt alt Alt Baix Molt baix



Promoció i comunicació

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

El portal de bicicleta de la web municipal

El plànol de la xarxa disponible a l’UMAT

El portal d’actuacions i obres

El portal municipal de Destinació de Turisme
Esportiu DTE

Sí No

Hi ha un baix nivell de coneixement dels diferents portals 

de promoció i comunicació de la mobilitat en bicicleta. 

Coneixes els portals de promoció i comunicació següents?



3. Presentació de les propostes previstes en el 

Programa Triennal de la Bicicleta



Enquesta ciutadana

Enquesta a la Taula de Mobilitat

Entrevistes i sessions de treball

Taula de Mobilitat

Pla d’Acció pel desenvolupament econòmic de la bicicleta

Planejament Urbanístic

Pla estratègic de l’esport local

PMU

PLSV

.

.

.

PTBGi
(Triennal)

Anàlisi-
Diagnosi

Anàlisi dels
plans de 

ciutat

ECB

Participació

Anàlisi holístic per acotar les propostes



Pilar 1 - Aconseguir que la bicicleta sigui protagonista d'una 
mobilitat més amable

• Programa 1.1: Planificació de la xarxa pedalable

• Programa 1.2: Desenvolupament d’itineraris urbans

• Programa 1.3: Aparcament segur de bicicletes

• Programa 1.4: Seguretat viària

• Programa 1.5: Altres mesures

Pilar 2 - Impulsar la bicicleta com a element turístic, d'oci i 
esportiu de forma segura

• Programa 2.1: Planificació i gestió de les rutes

• Programa 2.2: Confort i seguretat de les rutes

• Programa 2.3: Promoció

• Programa 2.4: Infraestructura i seguretat

Pilar 3 - Millorar la promoció, seguiment i governança de la 
bicicleta

• Programa 3.1: Governança i seguiment

• Programa 3.2: Promoció i finançament

• Programa 3.3: Campanyes

• Programa 3.4: Formació

Organització de les propostes en programes



Programa 1.1: 

Planificació de la xarxa pedalable

Programa 1.1 Planificació de la xarxa pedalable

1.1.1 Proposta d'itineraris urbans a desenvolupar

1.1.2 Itineraris urbans a desenvolupar dins del termini del PTBGi

1.1.3 Definició de les connexions interurbanes de la ciutat

1.1.4 Criteris ECB al nou PMUS-SGi

1.1.5 Itineraris segurs als centres de secundària

Identificació 
d’itineraris 
prioritaris

• Diagnosi

• Participació

• Enquestes

Comparació 
amb l’estat de 
la xarxa actual 
i planificada 
(PMU 2014)

Elecció 
d’itineraris 
prioritaris 
d’actuació

• Viabilitat

• Prioritat



Programa 1.1: 

Planificació de la xarxa pedalable

1.1.1 - Proposta d'itineraris urbans a 

desenvolupar

Dels itineraris definits en el PMU de 2014 i dels més 

demandats en la participació, s’han destacat els 

següents com a prioritaris:

•Eix Marques Caldes de Montbui (carrer 

Barcelona - avinguda Pericot)

•Av. Josep Tarradellas i Joan

•Reggio Emilia

•Gran Via Jaume I

•Av. Ramon Folch

•Carrer Barcelona

•Continuació Sta Eugènia

•Connexió barri Palau amb centre ciutat

•Connexió polígon Industrial Mas Xirgo

1.1.2 - Itineraris urbans a desenvolupar dins del 

termini del PTBGi

Veure Programa 1.2



Programa 1.2: 

Desenvolupament d’itineraris urbans

Programa 1.2 Desenvolupament d’itineraris urbans

1.2.1 Lluis Pericot, Fase 1

1.2.2 Riu Güell: Poble Saharauí - rotonda santa Eugènia - can Ninetes

1.2.3 Migdia (Emili Grahit - Caldes de Montbuí)

1.2.4 Itinerari rotonda Riu Güell a carrer Barcelona

1.2.5 Gran Via Jaume I - Actuació tàctica

1.2.6 Projecte de connexió del polígon de l'Avellaneda (C/ Barcelona)

1.2.7 Projecte de Lluis Pericot, Fase 2

Actuació Tàctica a Via Augusta (Barcelona)

Font: Ajuntament de Barcelona

Projecte Lluis Pericot, Fase 1

Font: INTRA



Programa 1.3: 

Aparcament segur de bicicletes

Programa 1.3 Aparcament segur de bicicletes

1.3.1 Continuar millorant l'oferta d'aparcament segur

1.3.2 Aparcament segur a l'interior d'equipaments

1.3.3 Aparcament segur (consigna) a l'Estació

Disposar d’aparcament segur és una condició 

indispensable per a l’ús de la bicicleta.

Cal continuar la política d'ampliació de 

l’oferta d’estacionament. Instal·lant 

ancoratges (U-Invertida) en aquells punts 

amb demanda d’aparcament i intentant 

situar-los fora de la vorera.

A més, cal millorar l’oferta d’aparcament a 

l’interior d’equipaments i dotar a l’Estació 

d’un aparcament tancant (consigna).



Programa 1.4: 

Seguretat viària

Programa 1.4 Seguretat viària

1.4.1 Realització d'un estudi específic d'accidentalitat d'usuaris vulnerables

1.4.2 Incorporar separadors físics en els carrils bicicleta en calçada actuals

1.4.3 Trams de connexió de la xarxa actual

1.4.4 Polsadors semafòrics per a bicicletes

1.4.5 Millora de la il·luminació dels itineraris

1.4.6 Millorar la senyalització a la plaça Independència des de Canalejas

Girona ha experimentat un creixement en el nombre 

d’accidents amb víctimes amb ciclistes implicats.

Disposar d’un estudi específic i en profunditat 

d’usuaris vulnerables (vianants, ciclistes i 

motoristes) per identificar aquells punts de més risc.

S’han recopilat diferents incidències detectades on es 

proposa actuar.



Programa 1.5: 

Altres mesures

Programa 1.5 Altres mesures

1.5.1 Seguir promocionant l'ús de la bicicleta de càrrega per DUM

1.5.2 Continuar amb el servei de bicicleta pública i analitzar l'increment de l'oferta

1.5.3 Seguir donant el servei de cessió de bicicletes

DUM amb bicicleta

La Girocleta

Cessió de bicicletes



Programa 2.1: Planificació i implantació de 

rutes cicloturístiques

Programa 2.1 Planificació i implantació de rutes cicloturístiques

2.1.1 Consolidar la incorporació d’entitats cicloturístiques en els grups de treball existents

2.1.2 Enquesta de caracterització dels usuaris cicloturisme

2.1.3 Actualització d’itineraris i millora senyalització (Vies Verdes - Anella Verda Urbana)

2.1.4 Millorar les connexions de les vies Verdes amb la xarxa urbana (Hospital)

Font: Ajuntament de Girona



Programa 2.2: 

Confort i seguretat de les rutes

Programa 2.2 Confort i seguretat de les rutes

2.2.1 Millorar la informació de les connexions de les vies Verdes amb la xarxa urbana  (Zona Devesa)

2.2.2 Millorar les connexions de les vies Verdes amb la xarxa urbana (Rotonda Assamblea dels PPCC)



Programa 2.3: Promoció del sector de 

cicloturisme i ciclisme esportiu

Programa 2.3 Promoció del sector de cicloturisme i ciclisme esportiu

2.3.1 Vetllar per la correcta informació de la web del DTE al portal de ACT

2.3.2 Reprendre les tasques de Girona Enjoy Sport / Bike

2.3.3 Campanya de promoció amb touroperadors, influencers, etc.

2.3.4 Concurs de fotografia

2.3.5 Continuar promocionant les activitats esportives de l'àmbit de la bicicleta

2.3.6 Continuar promocionant el segell DTE

Sea Otter Europe



Programa 2.4: 

Infraestructura i seguretat

Programa 2.4 Infraestructura i seguretat

2.4.1 Comptador de ciclistes dinàmic

2.4.2 Repte 30 dies amb bici

Font: 3x30Futuremob

Font: ZELT



Programa 3.1: 

Governança i seguiment

Programa 3.1 Governança i seguiment

3.1.1 Treballar conjuntamnet amb les entitats la implantació de les mesures previstes en el PTBGi

3.1.2 Observatori de la bicicleta

3.1.3 Fomentar la formació del personal de l'ajuntament en matèria de bicicletes

3.1.4 Fomentar actuacions per l'intercanvi de bones pràctiques en l'àmbit de la mobilitat en bicicleta 

3.1.5 Estudis de camins escolar segurs

Font: Ajuntament de Girona



Programa 3.2: 

Promoció i finançament

Programa 3.2 Promoció i finançament

3.2.1 Assessorament sobre serveis de bicicleta als edificis a través de l'Oficina Verda 

3.2.2 Promoció dels resultats del programa School Chance

3.2.3 Continuar les activitats realitzades dins de la Setmana Europea de la Mobilitat

Font: Ajuntament de Girona



Programa 3.3: 

Campanyes

Programa 3.3 Campanyes

3.3.1 Aprofitar la imatge de Ciclista a la Vista per a noves campanyes

3.3.2 Campanya en bici sense edat

3.3.3 Treballar la mobilitat en bicicleta en la Xarxa de Coordinadors de Mobilitat Escolar

En Bici Sense Edat



Programa 3.4: 

Formació

Programa 3.4 Formació

3.4.1 Prova pilot: Formació en circulació amb bicicleta als centres d'educació

3.4.2 Realitzar cursos de formació en ciclologística

3.4.3 Fomentar els Plans de Desplaçament d'Empresa

Font: ATM Barcelona

Font: Departament de Territori

Font: Mou-te en bici



4. Precs i preguntes



www.girona.cat

Seguiu-nos!

Gràcies per la vostra atenció!

Taula de Mobilitat


