
Els gironins realitzen 278.500 desplaçaments al dia: 
220.000 interns. 28.000 anades i tornades a altres 
municipis. Des d'altres municipis es realitzen 66.000 
desplaçaments a Girona. Els viatges que relacionen 
Girona amb altres  municipis es realitzen en la major 
part dels casos en vehicle privat. En els darrers anys 
s'ha experimentat un important augment de viatges de 
comunicaciócomunicació per motius de treball amb la resta de 
municipis. Han pujat tant els desplaçaments generats 
(10.560) com els atrets (17.013).

Respecte de les relacions amb els municipis de 
l'entorn el municipi més important quant a gener-
ació de viatges segueix essent Salt. Les intensitats 
més importants es configuren en una malla de carrers 
de la xarxa bàsica ortogonal formada pels eixos 
Güell/Tarradellas - Barcelona - Lluís Pericot/Jaume I. 
És especialment remarcable l'eix vertebrador del 
carrercarrer Barcelona amb unes intensitats molt uni-
formes al pas de tot el municipi. Aquesta "columna 
vertebral" del trànsit suporta una intensitat d'entre 
20.000 a 25.000 mil vehicles/dia. Els principals prob-
lemes de saturació de la xarxa viària es concentren 
alguns accessos d'entrada i sortida al nucli urbà i en 
les vies bàsiques de circulació. Especialment conflic
tiu és l'eix format és l'accés sud d'entrada i sortida 
per la C-65.l.
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llegenda IMD
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llegenda mobilitat peatonal

A Girona es realitzen 126.000 
desplaçaments a peu cada dia. 
Això representa el 56,1% de la 
mobilitat interna total dels residents. 
És per tant, el principal mitjà de 
desplaçament intern. Els majors 
volums es donen en el centre 
arribantarribant fins a més de 50.000 
despl/dia. Es tracta de la zona més 
cèntrica i comercial de la ciutat que 
comprèn els sectors de Eixample 
Nord, Mercadal, Barri Vell i Carme.

A Girona es realitzen més de 6.000 
desplaçaments diaris amb 
bicicleta, (2,26% del total). S'utilitza 
majoritàriament per a viatges de 
mobilitat obligada, en un 31,5% dels 
casos (sobretot per anar a la feina). 
Per motius de mobilitat no obligada 
(compres,(compres, gestions, oci...), repre-
senta el 22,1% dels desplaçaments.

En general, el municipi de Girona 
presenta un superàvit 
d'aparcament residencial de 
22.499 places d'estacionament. Els 
principals problemes de déficit 
d'aparcament residencial es pre-
senten en el sector de Taialà i 
GermansGermans Sàbat (-583 i -184 places 
respectivament), segurament lligat a 
la morfologia urbana i tipologia 
d'habitatges de la zona, i al barri de 
l'Est, especialment els sectors de la 
Font de la Pólvora (-489 places), 
Vilaroja (-76) i Sant Daniel (-117). El 
BarriBarri Vell també presenta un dèficit 
de 191 places. Contrasta el super-
àvit existent a l'Eixample, tant nord 
com sud (6.743 i 3.439 places 
respectivament) i al sector de Palau. 
El sector de Mas Xirgu té un impor-
tant nombre de places superior a la 
demanda però la seva oferta està 
relacionada amb l'activitat industrial 
que s'hi genera i no a la residencial.

La xarxa de transport urbà de Girona 
està formada per 7 línies de TMG i 3 
de TEISA. Té forma d'estrella, amb 
línies radials i diametrals. La 
demanda global (considerant les 
línies de TMG i les de TEISA) és d'uns 
2.340.000 viatgers a l'any L'índex de 
mitjanamitjana d'ocupació de la xarxa 
urbana de Girona (línies TMG) és de 
1,70 viatgers/km, és clarament 
inferior a la mitjana de les ciutats 
petites de Catalunya . El 98,7 dels 
habitants disposen de parada a 
menys de 300m el 86,7 del sòl urbà 
quedaqueda cobert per l'àrea d'influència 
de les parades (300m). L'estació 
d'autobusos és clarament la 
primera de Catalunya en nombre 
de viatgers (3,1 milions).


