
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE CADAQUÉS 
 

ESTUDI  D’AVALUACIÓ DE 
LA MOBILITAT GENERADA 

                                                                                      Document d’Aprovació inicial   
 

Desembre 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ajuntament de 
 Cadaqués 
 

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
Novembre 2013



 
ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA  
POUM DE CADAQUÉS 
 
 

 
SERPA enginyeria i consultoria ambiental, SL                                                                                                                INDEX - 1 
                                                                                                       

Índex 

 
0. INTRODUCCIÓ ................................................................................................................................... 1 

0.1. LEGISLACIÓ I JUSTIFICACIÓ .................................................................................................... 1 

0.2. OBJECTIUS I ESTRUCTURA DE L’ESTUDI .............................................................................. 1 

1. DADES BÀSIQUES DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’ESTUDI ............................................................... 4 

1.1. MARC TERRITORIAL I ÀMBIT D’ESTUDI .................................................................................. 4 

1.2. ASPECTES SOCIOECONÒMICS ............................................................................................... 6 

2. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL ................................................................................................ 12 

2.1. DEFINICIÓ DE LES XARXES DE TRANSPORT EXISTENTS ................................................. 12 

2.1.1. INFRAESTRUCTURES VIÀRIES ....................................................................................... 12 

2.1.2. TRANSPORT PÚBLIC ........................................................................................................ 16 

2.1.3. XARXA ITINERARIS PER A VIANANTS I BICICLETES .................................................... 21 

2.2. MOTORITZACIÓ I APARCAMENTS ......................................................................................... 28 

2.2.1. MOTORITZACIÓ ................................................................................................................. 28 

2.2.2. APARCAMENTS ................................................................................................................. 29 

2.3. PRINCIPALS POLS D’ATRACCIÓ I GENERACIÓ DE DESPLAÇAMENTS ............................ 33 

2.3.1. EQUIPAMENTS .................................................................................................................. 33 

2.3.2. ESTABLIMENTS TURÍSTICS ............................................................................................. 37 

2.3.3. ZONES INDUSTRIALS I/O COMERCIALS ......................................................................... 37 

2.4. MESURES DE REGULACIÓ DE LA CIRCULACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA ............................ 38 

2.5. MOBILITAT OBLIGADA DEL MUNICIPI ................................................................................... 38 

2.5.1. DESPLAÇAMENTS OBLIGATS PER MOTIUS LABORALS O D’ESTUDI ........................ 38 

2.5.2. DESPLAÇAMENTS OBLIGATS PER MITJÀ DE TRANSPORT ........................................ 40 

2.5.3. REPARTIMENT MODAL PER RAÓ DE TREBALL I ESTUDIS .......................................... 44 

2.5.4. ÍNDEX D’AUTOSUFICIÈNCIA I D’AUTOCONTENCIÓ ...................................................... 44 

3. PLANEJAMENT ACTUAL I PROPOSAT .......................................................................................... 47 

3.1. PLANS I PROGRAMES SUPRAMUNICIPALS ......................................................................... 47 

3.2. PLANEJAMENT VIGENT: PGOU .............................................................................................. 48 

3.3. PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL PROPOSAT ............................................... 51 

4. AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA PEL POUM ............................................................. 61 

4.1. ESTIMACIÓ DEL NOMBRE DE VIATGES GENERATS ........................................................... 61 

4.2. DISTRIBUCIÓ MODAL DELS DESPLAÇAMENTS ................................................................... 73 

5. XARXES PRINCIPALS DE MOBILITAT ........................................................................................... 77 

5.1. XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A VIANANTS ......................................................... 78 

5.1.1. SITUACIÓ ACTUAL ............................................................................................................ 78 

5.1.2. PROPOSTES PER A ITINERARIS DE VIANANTS ............................................................ 81 

5.2. XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A BICICLETES ...................................................... 84 

5.2.1. SITUACIÓ ACTUAL ............................................................................................................ 84 

5.2.2. RESERVA DE PLACES PER A APARCAMENT DE BICICLETES .................................... 85 

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
Novembre 2013



 
ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA  
POUM DE CADAQUÉS 
 
 

 
SERPA enginyeria i consultoria ambiental, SL                                                                                                                INDEX - 2 
                                                                                                       

5.2.3. PROPOSTES PER A BICICLETES .................................................................................... 94 

5.3. XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A TRANSPORT COL·LECTIU .............................. 96 

5.3.1. SITUACIÓ ACTUAL ............................................................................................................ 96 

5.3.2. PROPOSTES PEL TRANSPORT COL·LECTIU ................................................................. 98 

5.3.3. FINANÇAMENT DE LA PROPOSTA DE TRANSPORT COL·LECTIU ............................ 100 

5.4. XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A VEHICLES ....................................................... 101 

5.4.1. SITUACIÓ ACTUAL .......................................................................................................... 101 

5.4.2. APARCAMENTS DE VEHICLES DE MOTOR .................................................................. 101 

5.4.3. PROPOSTES PEL VEHICLE PRIVAT .............................................................................. 117 

5.5. DISTRIBUCIÓ DE MERCADERIES ........................................................................................ 121 

6. PROPOSTA DE FINANÇAMENT ................................................................................................... 122 

7. ANNEX ............................................................................................................................................ 123 

ANNEX 1. LEGISLACIÓ ................................................................................................................. 123 

ANNEX 2. BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................. 123 

ANNEX 3. CARTOGRAFIA ............................................................................................................. 124 

 

Índex de taules 

Taula 1. Població per grans grups d’edat. Any 2011.% ........................................................................................... 6 

Taula 2: Estimació de la població flotant (dades establiments turístics 2011) ......................................................... 9 

Taula 3. Augment del parc d’habitatges. ............................................................................................................... 10 

Taula 4: Ocupació segons l’activitat. Anys 1991 i 2001 ......................................................................................... 11 

Taula 5: Ocupació segons l’activitat. Cadaqués, Alt Empordà, Catalunya. %. Any 2001 ...................................... 11 

Taula 6: Intensitats Mitjanes Diàries de les carreteres a les proximitats de Cadaqués ......................................... 13 

Taula 7: Carrerades del municipi de Cadaqués dins el PNCC .............................................................................. 28 

Taula 8: Distribució del parc de vehicles de Cadaqués. Any 1999 i 2012 ............................................................. 28 

Taula 9. Comparació índex de motorització de diferents àmbits territorials. Any 2012 ......................................... 29 

Taula 10: Desplaçaments obligats del municipi de Cadaqués. Any 2001. ............................................................ 39 

Taula 11: Repartiment modal per raó de treball i estudis a Cadaqués (any 2001) ................................................ 44 

Taula 12: Superfície de classificació del sòl del PGOU del 1986 i text refós del 2010 .......................................... 49 

Taula 13. Viatges generats/dia pels diferents usos. .............................................................................................. 61 

Taula 14. Mobilitat generada pels Plans Parcial Urbanístics (PPU) del POUM de Cadaqués .............................. 62 

Taula 15. Mobilitat generada pels plans de millora urbana (PMU) del POUM de Cadaqués ................................ 64 

Taula 16. Mobilitat generada pels polígons d’actuació (PAU) del POUM de Cadaqués ........................................ 66 

Taula 17. Estimació del nombre de desplaçaments per la franja costanera .......................................................... 72 

Taula 18 Repartiment dels desplaçaments ........................................................................................................... 73 

Taula 19. Repartiment modal actual dels desplaçaments interns i externs a Cadaqués. Any 2001 ...................... 73 

Taula 20. Repartiment modal previst pels desplaçaments interns i externs a Cadaqués. ..................................... 73 

Taula 21. Repartiment modal proposat dels PPU definits en el POUM ................................................................. 74 

Taula 22. Repartiment modal proposat dels PMU definits en el POUM ................................................................ 74 

Taula 23. Repartiment modal proposat dels PAU definits en el POUM ................................................................. 75 

Taula 24. Repartiment modal proposat per a l’accés a les platges ....................................................................... 76 

Taula 25. Conversió places mínimes d’aparcament. Font: Decret 344/2006, de 19 setembre .............................. 86 

Taula 26. Estimació del nombre de places d’aparcament per bicicletes pels sectors de sòl urbanitzable (SUD) . 86 

Taula 27. Estimació del nombre de places d’aparcament per bicicletes pels sectors a desenvolupar com a PMU
 .............................................................................................................................................................................. 87 

Taula 28. Estimació del nombre de places d’aparcament per bicicletes a desenvolupar com a PAU ................... 88 

Taula 29. Estimació del nombre de places d’aparcament per bicicletes per les platges ....................................... 93 

Taula 30. Zones d’aparcament projectades en el POUM. ................................................................................... 102 

Taula 31. Reserva  d’aparcaments cotxe i motocicleta fora de la via pública pels SUD ...................................... 106 

Taula 32. Reserva  d’aparcaments cotxe i motocicleta fora de la via pública pels PMU ..................................... 108 

Taula 33. Reserva  d’aparcaments cotxe i motocicleta fora de la via pública pels PAU ...................................... 110 

Taula 34. Desplaçaments en vehicle privat i número de vehicles per la franja costanera ................................... 117 

 

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
Novembre 2013



 
ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA  
POUM DE CADAQUÉS 
 
 

 
SERPA enginyeria i consultoria ambiental, SL                                                                                                                INDEX - 3 
                                                                                                       

Índex de figures 

Imatge 1. Plànol del terme municipal de Cadaqués ................................................................................................ 4 

Imatge 2. Estructura urbana del nucli antic primigeni .............................................................................................. 5 

Imatge 3: Creixement de la població de Cadaqués. Període 1998 - 2010 .............................................................. 6 

Imatge 4:  Evolució de l’estructura demogràfica per edats i gènere. Any1986 i 2011 ............................................. 7 

Imatge 5: Evolució dels naixements i defuncions. Cadaqués. Període 1975-2009 ................................................. 8 

Imatge 6: Xarxa d’infraestructures viàries en torn al municipi Cadaqués. ............................................................. 12 

Imatge 7: Xarxa de Camins del municipi de Cadaqués. ........................................................................................ 16 

Imatge 8. Situació de la nova estació d’autobusos i de l’antiga parada d’autobús de Cadaqués. ......................... 20 

Imatge 9. Imatge de la nova estació d’autobusos des de la carretera GI-614. ...................................................... 20 

Imatge 10. Antiga parada de Bus ubicada a la rotonda d’entrada al nucli de Cadaqués. ...................................... 21 

Imatge11. Zona de prioritat de pas per a vianants ................................................................................................ 21 

Imatge12. Senyals al municipi  que indiquen les rutes d’Itinerànnia. ..................................................................... 22 

Imatge 13. Senders de la xarxa d’Itinerànnia a Cadaqués. ................................................................................... 23 

Imatge 14. Itineraris del Parc Natural de cap de Creus ......................................................................................... 24 

Imatge 15. Rutes cicloturístiques pel Cap de Creus .............................................................................................. 26 

Imatge 16. Traçat de les carrerades al municipi de Cadaqués S .......................................................................... 27 

Imatge 17. Evolució de l’Índex de motorització. Cadaqués. Període 1991 – 2012. ............................................... 29 

Imatge 18. Ubicació de l’aparcament a Cadaqués ................................................................................................ 30 

Imatge 19. Aparcament gestionat per Saba .......................................................................................................... 30 

Imatge 20. Aparcament de la Plana de la Riera de Port Lligat .............................................................................. 31 

Imatge 21. Localització de les bosses d’aparcaments en el nucli de Cadaqués ................................................... 32 

Imatge 22. Situació de la zona industrial de Cadaqués en relació el nucli urbà .................................................... 37 

Imatge 23. Principals orígens dels desplaçaments atrets per Cadaqués per motius de feina (%). ....................... 39 

Imatge 24. Principals destinacions dels desplaçaments generats per Cadaqués per motius de feina (%). .......... 40 

Imatge 25. Desplaçaments intramunicipals obligats a Cadaqués, any 2001, per mitjà de transport i gènere ....... 41 

Imatge 26. Desplaçaments intermunicipals obligats a fora de Cadaqués, any 2001, per mitjà de transport i gènere
 .............................................................................................................................................................................. 42 

Imatge 27. Desplaçaments intermunicipals obligats des de fora a Cadaqués, any 2001, per mitjà de transport i 
gènere ................................................................................................................................................................... 43 

Imatge 28. Repartiment modal per raó de treball i estudis a Cadaqués (2011) ..................................................... 44 

Imatge 29. Índex d’autocontenció del municipi de Cadaqués. Període 1991 - 2001 ............................................. 45 

Imatge 30. Índex d’autosuficiència del municipi de Cadaqués. Període 1991 - 2001 ............................................ 46 

Imatge 31.  Règim del sòl de Cadaqués. PGOU 1986 + modificacions (refosa de planejament) .......................... 50 

Imatge 32.  Jerarquització de la xarxa viària ......................................................................................................... 59 

Imatge 33. Estimació del nombre de desplaçaments dels SUD ............................................................................ 71 

Imatge 34. Estimació del nombre de desplaçaments dels PMU ............................................................................ 71 

Imatge 35. Estimació del nombre de desplaçaments dels PAU ............................................................................ 72 

Imatge 36. Senyalització zona 30 del nucli urbà.................................................................................................... 79 

Imatge 37. Carrers del casc urbà (zona 30) .......................................................................................................... 79 

Imatge 38.  Carrer d’accés a PortLligat ................................................................................................................. 80 

Imatge 39.  Pendents municipi de Cadaqués (verd inferior o igual al 6%) ............................................................ 81 

Imatge 40.  Pendents municipi de Cadaqués ........................................................................................................ 85 

Imatge 41. Reserva places d’aparcaments per a bicicletes dels sectors dels PPU ............................................... 92 

Imatge 42. Reserva places d’aparcament per a bicicletes dels PMU .................................................................... 92 

Imatge 43. Reserva places d’aparcament per a bicicletes dels PAU ..................................................................... 93 

Imatge 44. Cobertura nova estació d’autobusos (radi de cobertura 750 m) .......................................................... 97 

Imatge 45. Traçat de la proposta de bus intraurbà i la ubicació de les seves parades .......................................... 98 

Imatge 46. Part de l’article 276 de la normativa del POUM (ús equipaments) .................................................... 115 

Imatge 47. Reserva places d’aparcaments per a vehicles i motos dels PPU ...................................................... 115 

Imatge 48. Reserva places d’aparcament per a vehicles i motos dels PMU ....................................................... 116 

Imatge 49. Reserva places d’aparcament per a vehicles i motos dels PAU ........................................................ 116 

Imatge 50. Fotoimatge de la ubicació de la rotonda d’accés a la zona industrial ................................................ 118 

Imatge 51. Proposta de les vies alternatives ....................................................................................................... 119 

Imatge 52. Proposta traçat de l’Eix Caials ........................................................................................................... 120 

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
Novembre 2013



 
ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA  
POUM DE CADAQUÉS 
 
 

 
SERPA enginyeria i consultoria ambiental, SL                                                                                       1 

 

0. INTRODUCCIÓ 

0.1. LEGISLACIÓ I JUSTIFICACIÓ 

El present Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada del POUM de Cadaqués respon a la 
necessitat de donar compliment al Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’Urbanisme, de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. I el Decret 344/2006, de 19 de 
setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. 

Així, l’article 71 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006) determina que la 
documentació del Pla d’Ordenació Urbana Municipal ha d’incloure un estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada, amb el contingut que determina la legislació sobre mobilitat. 

Per altra banda, l’article 3 del Decret 344/2006 estableix que els estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada s’han d’incloure, entre d’altres, en el planejament urbanístic general i llurs revisions o 
modificacions, que comportin nova classificació de sòl urbà o urbanitzable, tal i com és el cas del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del municipi de Cadaqués.  

Finalment, la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat disposa un seguit de mecanismes per a 
l'avaluació prèvia i el control dels efectes que l'aplicació dels instruments que estableix pugui provocar 
en les polítiques de mobilitat i, en aquest sentit, introdueix com a novetats les figures de l'avaluació de 
la mobilitat generada i l'avaluació ambiental estratègica, d'acord amb les directrius comunitàries. 
L’article 13 d’aquesta mateixa Llei defineix l’estudi d'avaluació de la mobilitat generada com un dels 
Instruments d'avaluació i seguiment dels efectes que els instruments de planificació poden produir 
quan s'apliquin. 

L’article 18, de la mateixa Llei, per l’Estudi d'avaluació de la mobilitat generada indica que:  

Article 18 

1. L'estudi d'avaluació de la mobilitat generada avalua l'increment potencial de desplaçaments provocat per una 
nova planificació o una nova 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. Així mateix, valora la viabilitat de les mesures proposades per a gestionar de manera sostenible la nova 
mobilitat i, especialment, les fórmules de participació del promotor o promotora per a col·laborar en la solució dels 
problemes derivats d'aquesta nova mobilitat generada. 

2. L'estudi d'avaluació de la mobilitat generada s'ha d'incloure, com a mínim, en els plans territorials 
d'equipaments o de serveis, en els plans directors, en els plans d'ordenació municipal o instruments equivalents i 
en els projectes de noves instal·lacions que es determinin per reglament. 

3. L'estudi d'avaluació de la mobilitat generada s'ha de sotmetre a informació pública, conjuntament amb el pla o 
el projecte de què es tracti, i ha d'ésser sotmès a informe de l'autoritat territorial de la mobilitat. 

4. Per a l'aprovació definitiva dels plans o els projectes que han motivat l'elaboració de l'estudi d'avaluació de la 
mobilitat generada, se n'han de prendre en consideració i se n'han de valorar les conclusions. Si els plans o 
projectes no segueixen les determinacions de l'estudi ho han de justificar. 

5. En l'estudi de la mobilitat generada s'ha de prendre en consideració la possibilitat que els promotors de 
l'activitat de què es tracti participin en el finançament de l'increment dels serveis de transport públic que resultin 
pertinents, d'acord amb el que s'estableixi per reglament. 
 

0.2. OBJECTIUS I ESTRUCTURA DE L’ESTUDI  

L’objectiu del present document, Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada del Pla d’Ordenació 
Urbana Municipal del municipi de Cadaqués, és definir les mesures i actuacions necessàries per tal 
d’assegurar que la nova mobilitat generada al municipi segueixi unes pautes caracteritzades per la 
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preponderància dels mitjans de transport més sostenibles, i així complir amb el canvi de model de 
mobilitat promogut per la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. 

Així doncs, els objectius principals de l’EAMG del POUM de Cadaqués són els següents: 

• Conèixer les característiques de mobilitat del municipi de Cadaqués.  

• Estimar la mobilitat que generarà de la nova ordenació municipal. 

• Identificar els recorreguts d’accés i de sortida del municipi que permetin optimitzar la capacitat 
de la xarxa viària. 

• Valorar la distribució modal dels desplaçaments dels visitants i treballadors per una possible 
implicació de transport públic. 

• Identificar els punts crítics del sistema de mobilitat i proposar les mesures necessàries per 
millorar-ne les condicions d’accessibilitat. 

• Estimar el finançament necessari en el cas de que s’apliquin millores i/o modificacions en la 
xarxa de transport públic, tal i com indica l’Annex II del Decret 344/2006. 

• Establir les xarxes d’itineraris principals per a vianants, bicicletes, transport públic i vehicles.  

Segons l’article 12 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de 
la mobilitat generada, els Estudis d’avaluació de la mobilitat generada referents a figures de 
planejament urbanístic general i llurs revisions que comportin un canvi en la classificació del sòl han 
de la contenir la següent documentació: 

- Determinació de la mobilitat que generen els diferents usos previstos en el planejament. 

- Proposta de xarxa d’itineraris principals per a vianants. 

- Proposta de xarxa d’itineraris per a bicicletes. 

- Previsió de xarxa d’itineraris per a transport col·lectiu de superfície. 

- Proposta de xarxa bàsica d’itineraris principals de vehicles. 

- Representació en el plànol de xarxa viària de les estacions d’autobusos interurbans existent i 
de les previstes en el pla. 
 

D’acord amb la legislació esmentada, aquest estudi s’estructura en quatre grans blocs: 

- Un primer apartat de diagnosi de la situació actual de l’àmbit i del seu context territorial amb 
valoració del marc socioeconòmic i poblacional d’influència. 

- Valoració de les determinacions sobre infraestructures i sistemes de mobilitat de normatives i 
planejaments de rang superior que són d’aplicació en l’àmbit del pla. 

- Tendències en la mobilitat generades en el marc de desenvolupament del POUM amb les 
estimacions oportunes sobre la generació de viatges d’acord amb el Decret 344/2006. 

- Proposta de xarxa d’itineraris generals pel POUM avaluant el model de mobilitat i les xarxes i 
elements proposats en els diferents tipus de mobilitat. 

El present estudi es planteja des d’una òptica en clau de sostenibilitat del creixement urbà i 
l’ordenació del territori. Així doncs, es proposaran mesures que conjuguin les necessitats i les 
demandes de mobilitat futures procurant la satisfacció de les mateixes però amb especial atenció als 
criteris de sostenibilitat. 

Per tant, es tindrà ben present que el desenvolupament del POUM no es pot assolir en detriment de 
les oportunitats de mobilitat sostenible; per l’altra banda, la preservació de l’equilibri ambiental. 
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Pel que fa a la tramitació d’aquest document, l’article 20 del Decret 344/2006 determina que s’ha 
d’incorporar al pla urbanístic i tramitar i sotmetre a informació pública conjuntament a aquest. 
Simultàniament al tràmit d’informació pública, els estudis d’avaluació de la mobilitat generada han de 
ser sotmesos a informe de l’autoritat territorial de la mobilitat corresponent. L’autoritat territorial de la 
mobilitat ha d’emetre en el termini d’un mes l’informe sobre l’estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada, i les conclusions de l’informe s’han de valorar i prendre en consideració per l’aprovació 
definitiva del POUM. 
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1. DADES BÀSIQUES DE MOBILITAT A L’ÀMBIT D’ESTUDI 

1.1. MARC TERRITORIAL I ÀMBIT D’ESTUDI 

El municipi de Cadaqués, àmbit del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, amb 26,4  Km2, forma part 
de la província de Girona, concretament de la comarca de l’Alt Empordà. És un dels municipis que 
formen part integrament de l’àrea del Cap de Creus. El territori on està situat representa 
l’endinsament en el mar de les darreres estribacions de la serralada pirinenca configurant uns 
terrenys accidentats pels vessants finals de la serra de Rodes, que en contacte amb el mar origina 
una península de costa aspra i molt articulada, enriquida amb diverses illes o illots. 

L’estructura orogràfica dels sistemes naturals que conformen el territori ha estat en el passat- i ho és 
encara- un factor d’aïllament físic que ha comportat unes característiques diferencials en relació al 
conjunt del territori veí i que avui es pot anomenar com la plana de l’Alt Empordà. La carena de la 
muntanya del Pení (613m. d’altitud), que domina la vila de Cadaqués (cap del municipi) pel S.O. amb 
la seva característica silueta i separa el terme del de Roses, i la que el puig dels Bufadors (443m.) 
vers el N.O, al límit amb el terme del Port de la Selva, encerclen el territori i li donen el caràcter de 
península difícilment assequible des de l’interior del país. 

Cadaqués ha estat doncs, una població amb la mar com a única porta de sortida amb la costa àrida 
plena de penya- segats que s’alternen amb puntes i entrants poc enlairats sobre el mar. 

Imatge 1. Plànol del terme municipal de Cadaqués 

 
 

El municipi de Cadaqués limita amb els municipis del Port de la Selva, Nord-oest i Roses al Sud-oest. 

En el municipi únicament hi ha un nucli urbà i per tant actua com a cap administratiu del terme 
municipal, aquest és el nucli de Cadaqués. La població censada del municipi és de 2.935 habitants 
segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT, 2012).  
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Cadaqués, donada la seva ubicació geogràfica, disposa d’una única carretera que l’uneix al municipi 
veí de Roses, la GI-614, la qual presenta un traçat de poc més de 5 km per l’interior del seu terme 
municipal. Així mateix, a l’alçada del Coll de Perafita, però ja a fora dels límits municipals, aquesta 
carretera presenta un giratori des del que també es pot prendre la GI-613, que uneix aquest punt amb 
l’altre municipi veí del Port de la Selva. 

La GI-614, és una via de petites dimensions, amb un carril per a cada sentit i amb alguns trams on el 
voral és molt petit o pràcticament inexistent. Aquesta carretera presenta una morfologia molt 
adaptada a la orografia pròpia del terreny per on discorre, fet que limita bastant la velocitat mitjana 
d’aquesta via. 

Imatge 2. Estructura urbana del nucli antic primigeni 

 
Font: ICC 

Cadaqués apareix per primer cop al registre documental cap a l’any 1000. Tradicionalment dedicat a 
la pesca i al conreu de la vinya, el seu aïllament de la resta de la comarca pels relleus del Cap de 
Creus va ser un factor clau en el manteniment del caràcter pesquer del seu nucli. 

Així, la pròpia vila de Cadaqués es caracteritza per una urbanització compacta i adaptada als 
pendents dels contraforts de la península de Cap de Creus, que arriben arran de mar.  

El sector de l’altra banda de la riera, per altra banda, forma també illes compactes, però aquestes 
més ben delimitades pels carrers que discorren paral·lels i ajustant-se a la topografia del terreny. En 
aquest cas, els habitatges són entre mitgeres amb façana als dos carrers paral·lels que tanquen l’illa 
– en el cas de les cases situades als extrems de l’illa d’edificació.  

No obstant, a partir dels anys 60 del segle passat, el municipi es va constituir en pol d’atracció del 
turisme residencial, primer estranger i després català, i això va produir la proliferació de segones 
residències en forma d’urbanitzacions i centres de vacances. 
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1.2. ASPECTES SOCIOECONÒMICS 

Població 

Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT, 2012) el municipi de Cadaqués té 
una població de 2.935 habitants amb una densitat de població de 111 hab/Km². La població del terme 
no ha parat de créixer des de l’any 1998, en el qual la població era de 1.878 habitants, amb dues 
interrupcions en aquesta tendència en els anys 2005, 2007. 

Imatge 3: Creixement de la població de Cadaqués. Període 1998 - 2010 
 

 
Font: IDESCAT 

L’evolució de la població en l’últim segle, es reflecteix en el següent gràfic, on es veu un creixement 
sostingut dels habitants a partir de la dècada dels anys 60, després d’una disminució de la població 
entre les dècades dels anys 20 i 50. 

L’evolució global del període (1998-2012) és positiva, amb un increment de més del 30%, respecte 
l’any 1998. Actualment la població de Cadaqués presenta una estructura demogràfica similar en 
relació a les dades comarcals i catalanes; fet que s’observa en la següent taula i es reflecteix també 
en la piràmide d’edats, que presenta una forma força irregular al 2006.  
 

Taula 1. Població per grans grups d’edat. Any 2011.% 

 Cadaqués Alt Empordà Catalunya 

menor 14 anys 16% 16% 16% 

entre 15 i 64 anys 69% 67% 67% 

65 anys i més 16% 17% 17% 

Any Població 
2012 2.935 
2011 2.902 
2010 2.892 
2009 2.860 
2008 2.873 
2007 2.801 
2006 2.922 
2005 2.623 
2004 2.730 
2003 2.612 
2002 2.487 
2001 2.390 
2000 2.301 
1999 2.280 
1998 1.878 
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Font: IDESCAT 

Imatge 4:  Evolució de l’estructura demogràfica per edats i gènere. Any1986 i 2011 
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Font: IDESCAT 

 

El creixement natural de la població de Cadaqués en el període 1975-2009 és clarament positiu, amb 
una relació de 1,46 naixements per cada defunció i un guany net de 208 habitants. Tot i que tan els 
naixements com les defuncions tenen una certa variabilitat des de l’any 2002 fins a l’any 2009 els 
naixements van ser superiors any a any a les defuncions. 
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Imatge 5: Evolució dels naixements i defuncions. Cadaqués. Període 1975-2009 
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Font: IDESCAT 

Respecte a la població flotant del municipi de Cadaqués, aquesta és estacional i es concentra els 
mesos d’estiu i en menor nombre els caps de setmana. A l’estiu la població es pot veure 
potencialment incrementada en 8.176 habitants, degut al gran nombre de segones residències, 1.722 
a l’any 2001 (IDESCAT), i a les 1.677 places d’equipaments turístics (establiments hotelers i 
càmping). 

S’anomena població flotant al nombre de persones que es troben ubicades en una localitat sense 
estar censades. Per tant, són població flotant d’un municipi: 

- Les persones que hi resideixen permanentment i encara no s’han censat. 

- Les persones que es troben de vacances. 

- Les persones que estan en trànsit cap a altres localitats (aeroports, estacions, ports, etc.) 

- Treballadors de temporada. 

- Els immigrants en situació administrativa irregular. 

Per a estimar la població flotant d’un municipi es té en compte el número de places turístiques (hotels, 
càmpings i turisme rural) el qual se li afegeix el número d’habitatges secundaris, estimant una 
ocupació mitjana de 4 persones per habitatge. 

Per altra banda, per tal d’avaluar la població estacional, resultant de la suma de la població resident i 
la flotant, se suposa una ocupació tant de places turístiques com d’habitatge secundari del 80%, ja 
que les ocupacions del 100%, en cas de donar-se, serien totalment puntuals en el temps. 

Segons la taula següent, amb dades de l’IDESCAT de 2011 (excepte la d’habitatges no principals que 
és de l’any 2001), s’estima que la població estacional pot arribar a ser de 9.754 habitants, que es 
concentra en els mesos d’estiu. L’increment demogràfic que representa la població flotant suposa que 
es multipliqui la població per 3,4 vegades, superant el factor d’increment de l’Alt Empordà.  
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Taula 2: Estimació de la població flotant (dades establiments turístics 2011) 

 

Dotació places turístiques 

Places 
hbtg. no 

principals 

població flotant 

hotels càmpings turisme 
rural Total  Total 

*Població 
estacional 

 

*Factor 
increment 

demogràfic 
estacional 

 

Cadaqués 1.047 630 0 1.677 6.888 8.565 9.754 X 3,4 
* (ocupació = 80%) 

Font: IDESCAT 

Estructura urbana 

Així, la pròpia vila de Cadaqués es caracteritza per una urbanització compacta i adaptada als 
pendents dels contraforts de la península de Cap de Creus, que arriben arran de mar. La zona més 
antiga està en realitat constituïda per dos nuclis: el més vell correspon a la zona el centre de la qual 
és l’església de Santa Maria, i és l’enclau de l’antic poble pesquer emmurallat; un altre sector es va 
desenvolupar a partir de l’enderrocament de les muralles a l’entorn del turó de les Creus, a l’altra 
banda de la riera.  

Les parcel·les presenten dins el nucli primigeni una superfície tan reduïda que només poden hostatjar 
un habitatge unifamiliar. Així, la tipologia predominant és la d’edificacions entre mitgeres en 
parcel·lació de petites dimensions, consistents en habitatges unifamiliars o plurifamiliars de no més de 
tres plantes d’alçada amb coberta de teula a dues aigües. En general, les edificacions s’agrupen en 
illes compactes o fileres de poques cases, que configuren una trama irregular de carrers estrets i 
empinats. 

El sector de l’altra banda de la riera, per altra banda, forma també illes compactes, però aquestes 
més ben delimitades pels carrers que discorren paral·lels i ajustant-se a la topografia del terreny. En 
aquest cas, els habitatges són entre mitgeres amb façana als dos carrers paral·lels que tanquen l’illa 
– en el cas de les cases situades als extrems de l’illa d’edificació.  

En tots dos casos, l’ocupació de la parcel·la és del 100%, sense espais entre habitatges, patis o 
zones de verd privat. 

No obstant, a partir dels anys 60 del segle passat, el municipi es va constituir en pol d’atracció del 
turisme residencial, primer estranger i després català, i això va produir la proliferació de segones 
residències en forma d’urbanitzacions i centres de vacances. 

La urbanització durant aquesta època va ocupar els espais intersticials entre els dos centres, així com 
les dues ribes de la badia, per passar després a ocupar espais muntanya amunt, amb una tipologia 
d’urbanització difusa pròpia d’aquest tipus de turisme.  

És a partir d’aquesta època que es van desenvolupar les urbanitzacions de els Caials i s’Oliguera, 
que ocuparen els espais més immediats a la zona ja urbanitzada que representava la vila, 
immediatament al nord de la mateixa i sobre terrenys envoltats de mar. Muntanya amunt, es van 
desenvolupar Sa Tarongeta i Sa Rierassa, mentre que, per la banda sud de la badia, van proliferar els 
assentaments de sa Conca i Sant Pius Cinquè. Paral·lelament, i de forma inconnexa amb la resta de 
la trama urbana, van prosperar iniciatives com el Club Mediterranée, sa Guillota o s’Alqueria. 

Pel que fa a la tipologia edificatòria en aquests nuclis es caracteritza, en línies generals, per les cases 
unifamiliars aïllades en parcel·les d’extensió variable. 

El resultat d’això és l’estructura actual del municipi, amb 11 entitats singulars de població: la pròpia 
vila de Cadaqués, el nucli de Portlligat i les urbanitzacions de Els Caials, s’Alqueria, Guillota, Sa 
Tarongeta, S’Oliguera, Sa Conca, Sant Pius Cinquè, Hort d’en Melus i Sa Rierassa. Ja que 
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recentment s’ha deconstruït l’antic complex de vacances Club Mediterranée que s’ubicava a la zona 
de Tudela.  

L’única peça urbana de tipus compacte la configura el propi nucli de Cadaqués, mentre la resta de 
zones urbanes es caracteritzen per una urbanització laxa. 

Habitatges 

El nombre d’habitatges censats a l’any 2001 al municipi, era de 2.624 vivendes; des d’aleshores la 
construcció ha seguit el següent ritme anual: 

Taula 3. Augment del parc d’habitatges. 

Any Acabats 

2002 81 
2003 47 
2004 41 
2005 31 
2006 57 
2007 123 
2008 31 
2009 27 
2010 42 
2011 24 
2012  8 

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat 

 

De forma que l’any 2012 el nombre d’habitatges era de 3.136, amb una població permanent de 2.935 
habitants, que donen com resultat una ocupació mitjana de les llars de 1,06 persones per vivenda., La 
qual cosa ja ens indica que bona part d’aquests habitatges estan destinats a segona residència o 
estan desocupats. 

Segons el cens d’habitatge de l’any 2001,  úniques dades recents disponibles a l’IDESCAT al municipi 
de Cadaqués hi havia 2.624 edificis, dels quals 826 eren destinats a habitatge principal (31,48%) i 
1.722 a segona residència (65,63%). També hi havia 74 habitatges vacants i 2 de col·lectius. Aquest 
elevat nombre de segones residències es deu al fet que Cadaqués és una població turística 
costanera.  

Activitat econòmica 

L’augment de població constant des de la meitat del segle XX i alhora les pujades i baixades en els 
últims anys de la població empadronada a Cadaqués, podria estar directament relacionada amb 
l’estructura econòmica del municipi, basada actualment en el sector terciari de l’economia i 
particularment amb el turisme i les activitats directament o indirectament relacionades amb el turisme. 

En el període d’estudi de la següent taula, es pot veure que hi ha un descens de les persones 
ocupades en la indústria que les augmenta en escreix les persones ocupades en el sector serveis. 
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Taula 4: Ocupació segons l’activitat. Anys 1991 i 2001 

Any Agricultura Industria Construcció Serveis Total 

1991 
23 113 191 407 734 

3,13% 15,40% 26,02% 55,45% 100% 

2001 
17 58 206 531 812 

2,09% 7,14% 25,37% 65,39% 100% 
Font: IDESCAT 

 

Amb l’evolució que ha experimentat el municipi, es troba en xifres similars a les comarcals i encara 
més de les catalanes. Aquetes darreres mostren com els serveis són la base de l’economia a nivell 
general, en les diferents escales analitzades, però les diferencies en el Cadaqués rauen en el % 
d’ocupats en la construcció en detriment de la industria. Així mateix pel que fa al sector primari de 
l’economia Cadaqués està a nivells de Catalunya, però molt per sota dels % comarcals. 
 

Taula 5: Ocupació segons l’activitat. Cadaqués, Alt Empordà, Catalunya. %. Any 2001  

Any Agricultura Industria Construcció Serveis 

Cadaqués 2,09 7,14 25,37 65,39 

Alt Empordà 6 13 15 66 

Catalunya 2,5 25,2 10,4 62 
Font: IDESCAT 
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2. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

2.1. DEFINICIÓ DE LES XARXES DE TRANSPORT EXISTENTS 

2.1.1. INFRAESTRUCTURES VIÀRIES 

La xarxa viària de Cadaqués es veu condicionada per la seva ubicació, a l’extrem més oriental del 
Cap de Creus.  

Imatge 6: Xarxa d’infraestructures viàries en torn al municipi Cadaqués. 

 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 

 

La xarxa viària es diferencia de la següent manera:  

- Xarxa principal externa (de connexió): Formada per la carretera GI-614, amb les 
característiques explicades anteriorment. 

- Xarxa principal interna: Formada per les carreteres locals que uneixen el nucli de Cadaqués 
amb diferents parts del terme municipal i els principals carrers del nucli de Cadaqués, 
destinats a distribuir el trànsit pel seu interior, i donar accessibilitat a tots els sectors del nucli 
de Cadaqués. Dins la trama urbana aquestes vies la seva velocitat és de 50 km/h i alguns 
trams de 30 km/h. 

o Carretera de Cadaqués al Cap de Creus: surt de la GI-614 just abans d’entrar a la vila 
de Cadaqués i, després de dues derivacions també asfaltades, cap a Portlligat i antic 
Club Mediterranée, arriba fins al mateix far de Cap de Creus. 

o L’avinguda Caritat Serinyana a través de la qual s’accedeix al centre de la vila. 

o L’avinguda Sant Baldiri que condueix a la península de Caials. 

o Avinguda de la Riba que ressegueix el perímetre de la costa i condueix des del Llané 
dins a la Platja Ros.  
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Com es veurà més endavant en la descripció de les propostes del nou planejament, es 
planteja la creació d’una nova via d’entrada al nucli de Cadaqués, la circumval·lació nord, per 
tal de derivar el trànsit amb destinació a la zona de Portlligat i el far de Cap de Creus, sense 
necessitat de que aquest entri al nucli de Cadaqués. 

A la xarxa principal interna de Cadaqués també s’hi inclouen els carrers de distribució del 
trànsit a l’interior del nucli de Cadaqués. Aquí, la rotonda existent a l’entrada del nucli esdevé 
de vital importància, ja que és on es desvia el trànsit, bé cap a l’aparcament situat a l’entrada 
del nucli, o bé a través de l’Avinguda Caritat Serinyana fins al centre del nucli, arribant fins a 
la plaça Frederic Rahola i la Riba Nemesi Llorens, punts de distribució molt importants del 
trànsit per l’interior del nucli. 

- Xarxa secundaria: Formada pels carrers no principals del nucli que recullen els fluxos interns 
i asseguren la connexió amb la xarxa principal. 

- Xarxa terciària: Formada pels vials que donen accés a les activitats residencials, industrials, 
comercials o de serveis. És poden definir com les vies capil·lars de la xarxa secundària. 

- Vialitat casc antic: Aquesta vialitat està formada pels vials interns del casc urbà del nucli de 
Cadaqués. Tots aquests vials formen part de la zona 30.  

- Peatonal: Són vials destinats exclusivament pel pas de vianants. 

A mesura que ens endinsem en el nucli urbà i més encara en el centre històric, els carrers 
s’estrenyen i la mobilitat és més dificultosa. Aquests carrers, a causa del trànsit de camions de gran 
tonatge es trobaven en un estat de degradació important, per aquest motiu, l’alcaldia de Cadaqués va 
establir, mitjançant un BAN, el 10 d’abril de 2002, que en tot el municipi quedava prohibit el trànsit de 
vehicles de pes màxim autoritzat (PMA) a partir de 26 tones, i que en el nucli antic i els carrers així 
senyalitzat, quedava prohibit el trànsit de vehicles de PMA a partir de 17 tones. 

Actualment, hi ha una zona de càrrega i descàrrega de mercaderies situada a la Riera de Sant 
Vicenç on, en ocasions puntuals, s’originen problemes degut a l’acumulació de diversos camions de 
repartiment de mercaderies que aprovisionen el supermercat aquí present. 

2.1.1.1 Intensitat mitjana de trànsit 

El paràmetre IMD (Intensitat Mitjana Diària) s’utilitza per conèixer la quantitat de vehicles que circulen 
per una determinada carretera. El seu valor és la mitjana de tots els vehicles que circulen per una 
determinada via durant un dia, i aquest es pot desglossar per tipologia de vehicles i per sentit de 
circulació. 

El trànsit de les Carreteres que circulen cap a Cadaqués es controla a través de la Direcció General 
de Carreteres de la Generalitat de Catalunya (carreteres intercomarcals), mitjançant diferents 
estacions de control de trànsit. Algunes de les estacions de control no es troben a Cadaqués, però les 
dades obtingudes són representatives del trànsit que circula pel municipi. En la següent taula es 
mostren les IMD de les carreteres de Cadaqués: 

Taula 6: Intensitats Mitjanes Diàries de les carreteres a les proximitats de Cadaqués  

Via Definició_tram IMD 
% IMD 

pesants Any 

GI-614 
C-260  (Roses) - Gi-620 

2.844 5,31 2007 

1.244 6,75 2005 

GI-620 - Cadaqués 766 10,58 2004 

GI-613 GI-614, Cadaqués (Coll de Perafita) – GI-612 1.730 10 1996 
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GI-620 GI-614, El Port de la Selva – Roses, accés 
carretera 

90 3,20 2004 

Font: DPTOP 

Pel que es pot observar, tot i que s’ha de tenir en consideració que aquestes dades no presenten 
resultats actuals, és que la carretera amb una IMD més alta és la GI-620, si bé aquesta densitat es 
redueix a la GI-614, carretera que mena cap al nucli de Cadaqués i únic accés al mateix. Amb tot, les 
dades mostres unes dades força baixes en tots els punts de mesura. Pel que fa al percentatge de 
vehicles pesants, aquest arriba a poc més del 10% com a màxim, paràmetre que es considera dintre 
de la normalitat. 

En aquest punt cal fer una reflexió en tant que es desconeix el període de l’any en que aquestes 
dades van ser preses, i per tant no es pot avaluar amb profunditat la diferència en les intensitats de 
trànsit entre els mesos estivals, d’una gran afluència de visitants, i la resta de l’any, amb una intensitat 
de ben segur menor que a l’estiu. 

En aquest sentit, cal tenir en compte que la població flotant a l’estiu, segons les dades del Pla Director 
Territorial de l’Empordà, calculades a partir de la població resident, la població no resident i l’oferta 
turística, arriba a 9.911 persones, multiplicant per 3,6 la població resident al municipi, amb l’increment 
de necessitats de desplaçaments que això comporta. 

2.1.1.2 Xarxa de camins 

El Pla Especial del Parc Natural del Cap de Creus disposa d’una primera classificació dels diversos 
camins rurals i pistes forestals del municipi de Cadaqués: 

Camins públics no asfaltats 

Són camins de titularitat majoritàriament pública amb una plataforma en bon estat i una amplada 
suficient (2,5 a 3 m) per a facilitar el trànsit de vehicles, fins i tot turismes. La majoria d’aquests 
camins surten directament o bé de la xarxa viària bàsica, o bé de les carreteres asfaltades de 
titularitat municipal.  

- Camí de la Birba: surt de la carretera de Portlligat al cap de Creus, just davant de la urbanització 
s’Alqueria, passa pel mas Duran i el mas d’en Gomeia, fins a arribar al mas de la Birba; el darrer terç 
del camí (des del mas Fangar fins al mas de la Birba) és privat. En la primera meitat del camí hi ha 
dues petites derivacions: una que duu al mas de la Senyora, en força mal estat; i l’altra que porta a 
les instal·lacions d’hípica adjacents al mas Duran. 

- Camí d’accés al dipòsit del ClubMed: petit espai de camí per al manteniment d’un dipòsit cobert de 
grans dimensions que subministrava aigua al Club Mediterranée. Té el seu origen a la carretera de 
Portlligat a cap de Creus. 

- Camí dels Rabassers de Baix: surt també de la carretera a cap de Creus, porta al mas Rabassers de 
Baix, i a l'hora serveix de manteniment a la presa del ClubMed. 

- Camí vell de Cadaqués a Roses: s’origina al veïnat Sant Pius Cinquè de Cadaqués i acaba al coll de 
sobre les pedreres del mas de la Sala, anomenat també el pla de la Figura. 

- Camí de punta Prima: surt del camí vell de Cadaqués a Roses, a l’alçada del mas Baltré, travessa el 
paratge de sa Planassa i porta a punta Prima. Aquest camí té una petita derivació que condueix al 
mas de la Sala. 

Camins agrícoles i pistes forestals 

Xarxa viària que dóna accés a qualsevol tipus de conreu (camins agrícoles) o zones on s’efectuen 
actuacions silvícoles com ara repoblacions i/o aprofitaments forestals (pistes forestals). Són de 
titularitat pública.  
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Aquests accessos surten des de qualsevol altre viari, ja sigui de la xarxa bàsica, de carreteres 
asfaltades, o bé, de camins sense asfaltar. L’estat actual de les seves plataformes és molt variable: 
des dels que es podrien catalogar com a camins públics sense asfaltar, fins els que fan necessària la 
utilització de vehicles amb tracció 4X4. L’amplada dels camins també és diversa, entre els 2 i els 
3,5m.  

La titularitat d’aquests camins i pistes és pública, això fa que siguin transitades per tothom que vulgui. 
Atès que tot sovint aquest viari és una extensió de les sendes i corriols utilitzats per excursionistes i 
també pels ramats, el Pla Especial considera que caldria restringir el pas dels vehicles motoritzats, i 
només permetre el seu ús als propietaris de les finques agrícoles i/o forestals que les exploten i en 
fan el seu manteniment. Se’n descriuen els següents: 

- Camí agrícola al mas Duran: surt de la ctra. Portlligat a cap de Creus, just davant de Portlligat i 
finalitza abans d’arribar al mas Duran. Dóna accés a algunes oliveres; es tracta d’un camí que 
no supera els 2 m d’amplada. Queda fora dels límits del Parc. 

- Camí agrícola al mas de la Senyora: surt de la ctra. Portlligat a cap de Creus, a l’alçada de la 
urbanització sa Tarongeta, i no arriba al mas de la Senyora atès que es converteix en sender. 
Dóna accés a oliveres fora del Parc. 

- Camí agrícola al corral de ses Closes: surt de la GI-614 poc abans d’arribar a Cadaqués. S’ha 
agafat aquest camí com límit del PNCC. Dóna accés a finques dedicades a l’olivera.  

- Camí agrícola a cala Nans: surt del camí vell de Cadaqués a Roses i condueix a les oliveres 
situats en les rodalies de cala Nans. 

Camins o accessos privats 

Es tracta de camins que tenen o bé una cadena o una tanca, o bé una senyalització que prohibeix el 
pas indicant que es tracta d’una finca particular. El Pla Especial n’ha inventariat els següents: 

- Camí al mas de la Birba: tram final del camí entre el mas Fangar i el de la Birba. Hi ha una 
barrera enmig del camí i cartells indicadors; sol estar oberta. 

- Camí d’accés a l’antic clubMed.  

- Camí d’accés a la urbanització Guillola: el camí d’accés surt de la carretera de Portlligat a cap 
de Creus, i està obstaculitzada per una tanca que només obren els propietaris. 

- Camí de l’aigua: surt del camí d’accés al mas de Perafita (GI-614) i arriba fins a l’EDAR de 
Cadaqués. Es troba normalment tancat per una cadena fixa. Aquest camí serveix de límit al 
PNCC. Discorre paral.lel al marge dret de la riera de Sant Vicenç. 

- Camí a l’ermita de Sant Sebastià: surt del camí vell de Cadaqués a Roses, darrera mateix del 
mas Baltré; hi ha una cadena fixa.  

- Camí al corral d’en Quirc: surt del camí vell de Cadaqués a Roses; hi ha una cadena fixa.  

- Camí a les pedreres del mas de la Sala: surt també del camí vell de Cadaqués a Roses, i 
condueix a una nau de nova construcció; hi ha una cadena fixa. 

- Camí del pla de la Figura a cala Jóncols: surt del camí vell de Cadaqués a Roses en el paratge 
del pla de la Figura fins a cala Jóncols i dóna accés a 3 barraques i dos xalets de nova 
construcció. Hi ha cadenes fixes a ambdós extrems del camí. 
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Imatge 7: Xarxa de Camins del municipi de Cadaqués. 

 
Font: Agenda 21 Local de Cadaqués  

 

2.1.2. TRANSPORT PÚBLIC 

2.1.2.1. Infraestructures ferroviàries 

El municipi de Cadaqués no disposa de transport ferroviari. Els municipis més propers que disposen 
d’estació ferroviària de RENFE són Llançà i Vilajuïga.  

Aquestes estaciones es troben allunyades del municipi de Cadaqués.  

• L’estació de Llançà i Vilajuïga es troben situades a uns 19 i 21 quilòmetres del nucli de 
Cadaqués respectivament  i són parades de l’eix Barcelona – Girona – Figueres – Portbou.  

 
2.1.2.2. Transport en autobús 

a) Bus interurbà:  

Actualment, passen pel municipi de Cadaqués 5 línies de bus interurbà i totes són operades per 
l’empresa SARFA. Aquestes línies són:  

• Cadaqués –Figueres. 

• Cadaqués – Portbou. 

• Cadaqués –Girona. 
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• Cadaqués - Barcelona. 

• Cadaqués – Port de la Selva. 
 

Els mesos de juliol i agost es reforça la xarxa de bus interurbà amb dues noves línies 

• Cadaqués – Port de la Selva (Directe). 

• Cadaqués - Lloret. 
 

A continuació es descriuran les línies de bus interurbanes. 
 

Cadaqués - Figueres 

Les parades d’aquesta línia són les següents:  

Cadaqués – Roses – Cruïlla Empuriabrava – Castelló d’Empúries – Vila-sacra-Figueres 

Aquesta línia funciona els dies laborables. 

 
Horaris de sortida des de Cadaqués. 

Sortida Cadaqués Arribada Figueres 
10:00 11:00 
13:00 14:00* 
16:45 17:45* 
19:45 20:45* 
19:00 20:20** 

* Només Juliol i Agost  
** Aquest trajecte també fa parada a Sta. 
Margarida  i la marca de l’Ham 

 

Cadaqués - Portbou 

Les parades d’aquesta línia són les següents:  

Cadaqués – Roses – Centre cívic Empuriabrava - Cruïlla Empuriabrava – Castelló d’Empúries – Vila-
sacra – Figueres – C. Pedret i Marzà – Llançà centre – El Port de la Selva – Llançà Centre – Colera – 
Portbou. 

Aquesta línia funciona els dies laborables. 

 
Horaris de sortida des de Cadaqués. 

Sortida Cadaqués Arribada Portbou 
18:15 20:50* 

* En els mesos de Només Juliol i Agost se li 
afegeixen les parades de Marca de l’Ham i 
Garbet 

 

 

Cadaqués - Girona 

Les parades d’aquesta línia són les següents:  
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Cadaqués – Roses – Cruïlla Empuriabrava – Castelló d’Empúries – Aiguamolls de l’Empordà – Sant 
Pere Pescador – L’Armentera – Ventalló – Camallera – Girona Correus – Girona Estació 

Aquesta línia funciona els dies laborables. 
 

Horaris de sortida des de Cadaqués. 
Sortida Cadaqués Arribada Girona 

7:00 8:50 

 

Cadaqués - Barcelona 

Les parades d’aquesta línia són les següents:  

Cadaqués – Roses – Santa Margarida - Cruïlla Empuriabrava – Castelló d’Empúries – Barcelona 
estació del Nord 

Aquesta línia funciona tots els dies de la setmana. 

 
Horaris de sortida des de Cadaqués. 

Sortida Cadaqués 
Arribada 

Barcelona 
6:45 9:30 
7:45 10:30* 

11:30 14:45* 
15:15 18:00** 
16:45 19:30* 
19:45 22:30* 

*Només Juliol i Agost 
**de març a juny i de setembre a octubre 

 

Hi ha una variant d’aquesta línia que funciona el mesos de juliol i agost la fa la següent ruta 
Cadaqués_Port de la Selva – Llançà – Barcelona. Aquesta te sortida a la 19:30 i arriba a Barcelona a 
les 21:45 

Cadaqués – El Port de la Selva 

Les parades d’aquesta línia són les següents:  

Cadaqués – Roses – Cruïlla Empuriabrava – Castelló d’Empúries – Vila-sacra -Figueres – C.Pedret i 
Marzà . llançà Centre – El Port de la Selva 

Aquesta línia funciona els dies laborables. 

 
Horaris de sortida des de Cadaqués. 

Sortida Cadaqués 
Arribada Port de 

la Selva 
7:00 8:40 
8:30 10:10 

14:30 16:10 
17:30 19:10 
18:15 19:55* 

* Només Agost  

Els mesos de Juliol i Agost a més a més les 19:30 hi ha un autobús directe al Port de la Selva que hi 
arriba a les 20:00 
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Cadaqués - Lloret 

Les parades d’aquesta línia són les següents:  

Cadaqués – Roses – Cruïlla Empuriabrava – Castelló d’Empúries – Aiguamolls de l’Empordà – Sant 
Pere Pescador – L’Armentera – Ventalló – Camallera – Girona Correus – Girona Estació – Cassà de 
la Selva – Llagostera – Tossa de Mar – Lloret de Mar 

Aquesta línia funciona tots els dies de la setmana dels mesos de Juliol i Agost. 

 
Horaris de sortida des de Cadaqués. 

Sortida Cadaqués Arribada Lloret 
8:40 11:30 

 

Un cop analitzades aquestes línies per separar s’han analitzat conjuntament. S’ha observat que totes 
les línies passen pel municipi de Roses ja sigui el final de recorregut cap el nord o cap el sud. 

En total, Cadaqués disposa de 5 línies d’autobús cap a les diferents direccions els dies laborables de 
tot l’any, amb excepció dels mesos de juliol i agost que augmenten els serveis, com es veurà més 
endavant. Els caps de setmana només funciona la línia Cadaqués – Barcelona (exceptuant els mesos 
de juliol i agost). 

Els mesos de l’any amb més afluència turística augmenten els serveis diaris, així en el període març - 
juny i setembre –octubre els nombre de serveis en dies laborables augmenten els serveis a 10 diaris 
(s’afegeix un nou servei a la línia Cadaqués – Barcelona a les 15:15). En els mesos de juliol i agost el 
total de serveis diaris en dies laborables és de 18 a més s’hi afegeix la línia Cadaqués-Lloret. En 
aquests mateixos mesos els caps de setmana hi ha un total de 6 serveis de les línies Cadaqués – 
Barcelona i Cadaqués – Lloret. 

És important remarcar que entre totes aquestes línies els serveis es distribueixen al llarg de tot el dia 
amb la última sortida a les 19:45h.  

En el nucli de Cadaqués s’hi localitza una estació de busos que es situa a l’entrada del municipi, a la 
Riera de Sant Vicenç, i disposa d’un accés des de la Carretera de Port-Lligat. Abans de l’entrada en 
funcionament d’aquesta nova estació només s’hi localitzava una parada de bus situada a la rotonda 
d’entrada de la població, a l’inici de l’Avinguda Serinyana.  
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Imatge 8. Situació de la nova estació d’autobusos i de l’antiga parada d’autobús de Cadaqués. 

 

Aquesta nova estació permetrà millorar notablement la qualitat del servei de transport col·lectiu per 
carretera al municipi i ha permès dotar el municipi de Cadaqués d’un equipament de qualitat per 
ordenar el trànsit d’autobusos i garantir el confort dels viatgers.  

Aquesta estació ocupa una superfície rectangular d’uns 3.000 m2, que acull un edifici terminal, una 
àrea coberta amb una gran marquesina que alberga aquest edifici i les andanes i zones de parada i 
estacionament dels autobusos. Aquesta estació s’estructura a partir de l’espai de 485 m2 cobert amb 
una marquesina que acull les 4 andanes per a la parada dels autobusos i una zona destinada a 
l’estacionament d’autobusos. A un costat se situa un edifici de 75 m2 de superfície, que alberga la 
sala d’espera, les àrees per a la venda de bitllets, serveis i altres dependències. 
 

Imatge 9. Imatge de la nova estació d’autobusos des de la carretera GI-614. 
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Imatge 10. Antiga parada de Bus ubicada a la rotonda d’entrada al nucli de Cadaqués. 

 

 

2.1.3. XARXA ITINERARIS PER A VIANANTS I BICICLETES 

Tot i que, com es veurà, en l’anàlisi de la mobilitat obligada intraurbana s’ha detectat un nombre 
inferior de desplaçaments a peu que en vehicle és de preveure que per als desplaçaments no obligats 
el nombre de desplaçaments a peu augmenti. En aquest sentit cal tenir en compte que, els visitants 
que rep Cadaqués, sobretot durant el període estival, utilitzen els aparcaments de l’entrada i es 
mouen pel nucli a peu. 

Així doncs, serà important l’adaptació del nucli urbà a les necessitats dels vianants i la priorització 
d’aquests en la mobilitat municipal. Les dimensions del nucli urbà fan que les distàncies de 
desplaçament, tant dels ciutadans per acudir a la major part de serveis, com dels visitants per acudir 
als principals punts d’interès, siguin força reduïdes, excepte en algunes zones molt localitzades. 
Intuïtivament, els principals recorreguts dels vianants per l’interior del nucli ressegueixen els carrers 
del nucli històric, més comercials, així com les vies d’aproximació als principals serveis. 

Imatge11. Zona de prioritat de pas per a vianants 

 

 

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
Novembre 2013



 
ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA  
POUM DE CADAQUÉS 
 
 

 
SERPA enginyeria i consultoria ambiental, SL                                                                                       22 

 

Amb tot, cal tenir en compte que l’estructura del propi nucli històric de Cadaqués afavoreix els 
desplaçaments a peu, en aquest sentit, aquest espai es troba restringit a l’accés de vehicles, a més 
es fa notar que alguns carrers, en els creixements residencials al voltant del nucli històric, són de 
prioritat exclusiva als vianants. Per altra banda, i ja a fora del nucli, són pocs els espais que presenten 
una clara prioritat de pas per a vianants, així, són pocs els carrers que, com el que es pot veure a la 
fotografia anterior, estableixen una peatonalització del mateix, encara que sigui de manera parcial al 
llarg del dia. 

En èpoques de major afluència de visitants, a l’estiu, s’ha detectat en diferents punts de la via que 
voreja la costa un conflicte entre vehicles motoritzats i vianants. En alguns trams aquesta via és 
estreta pel doble sentit de circulació i es fa difícil el pas de dos vehicles, i encara més és complicat i 
perillós el pas de vianants pels costats on en alguns punts no hi ha ni vorera, o aquesta és molt 
reduïda, ni espai pel pas de peatons.  

2.1.3.1. Carril bici 

Al propi nucli de Cadaqués no hi ha cap espai habilitat com a carril bicicleta. Aquest fet, juntament 
amb la morfologia del nucli, amb carrers que presenten pendents elevats, i en molts casos estrets i 
amb un ferm que presenta unes característiques poc adients per moure’s en bicicleta, fan que el 
nombre de desplaçaments amb bicicleta pel nucli siguin escassos. 

Per altra banda, tot i que en l’àmbit del terme municipal tampoc hi ha cap xarxa de carrils bicicleta 
especialment condicionats, Cadaqués i la Punta del Cap de Creus han esdevingut en els darrers anys 
un punt de molta importància pel que fa al turisme actiu relacionat amb les bicicletes de muntanya, fet 
que ha propiciat que s’estableixin diverses rutes cicloturístiques.  

2.1.3.2. Xarxa de senders 

En el terme municipal de Cadaqués hi transcorren un conjunt de senders que formen part del projecte 
d’Itinerànnia. Aquesta xarxa de senders és un projecte transcomarcal. La Garrotxa, el Ripollès i l’Alt 
Empordà han dissenyat, en comú, una proposta innovadora de producte turístic, centrada en el 
senderisme i emmarcada en l’aposta continuada de les entitats per les accions de millora dels 
territoris i del teixit socioeconòmic. 

Imatge12. Senyals al municipi  que indiquen les rutes d’Itinerànnia. 

 

Un dels objectiu d’aquest projecte és crear una xarxa que connecti senders. De fet el nom Itinerànnia 
s’ha inspirat en la Via Ania, l’antiga via romana que des de Figueres entrava cap a la zona de 
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muntanya, i després de travessar la plana de Bianya s’enfilava pel Capsacosta i seguia cap al coll 
d´Ares, per tornar a enllaçar després, amb la via principal.  

Imatge 13. Senders de la xarxa d’Itinerànnia a Cadaqués. 

 
Font: web Itinerannia.net i Google Earth 

 

A banda d’aquesta xarxa d’itineraris, la presència del Parc Natural del Cap de Creus també ha 
impulsat la senyalització de diversos itineraris pedestres, dels quals se n’han editat fulletons il·lustrats 
disponibles a la oficina de turisme. Amb més de 15 itineraris pedestres senyalitzats, molts d’ells tenen 
com a punt central el cenobi benedictí de Sant Pere de Rodes (municipi de Port de la Selva). Aquests 
itineraris esdevenen en si mateixos un altre actiu turístic pel municipi. Diversos d’aquests itineraris 
tenen part, o tot el seu recorregut per l’interior dels límits municipals de Cadaqués. 

- Itinerari 1, Connector d’itineraris 

- Itinerari 5, Cadaqués – Puig Ferral 

- Itinerari 15, Itinerari geològic pel Cap de Creus  

A la xarxa de senders i itineraris senyalitzats se li ha de sumar la xarxa de camins i senders del 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà. 
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Imatge 14. Itineraris del Parc Natural de cap de Creus  

 
Font: Agenda 21 Local i Parc Natural de Cap de Creus 

 

El terme municipal de Cadaqués es creuat pels senders de gran recorregut. (Font: Federació 
d’Entitats Excursionistes de Catalunya, 2011) 

� GR11: Aquest sender es coneix com el sender del Pirineu. Aquest travessa els Pirineus pel 
seu vessant sud des del Cantàbric fins la Mediterrània. El tram català consta de 378 km i 
passa per les comarques de la Val d’Aran, L’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, la Cerdanya, el 
Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà.  

� GR 92: Aquest sender segueix tot el litoral català. Comença a Portbou i es dirigeix a Llançà. 
Des d’aquí baixa als Aiguamolls de l’Empordà, travessa tot Catalunya per la costa fins arribar 
a l’Ampolla on travessa el delta de l’Ebre per Amposta, puja la serra del Montsià i baixa a 
Ulldecona. 

A més dels anteriors itineraris pedestres Senyalitzats, el Cadaqués també disposa d’altres senders de 
menor recorregut: 
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- Camí del Port de la Selva a cap de Creus: és un traçat alternatiu al del GR11, entre el mas 
Paltré i el mas de la Birba. 

- Camí a cala Prona: derivació del GR11 en el tram entre el mas de la Birba i el mas Rabassers 
de Baix. El camí porta al refugi de pescadors de cala Prona. 

- Camí a cala Portaló i Galladera: surt de la carretera a cap de Creus, prop del desviament al 
ClubMed. Porta a les dues cales a través d’un camí molt deteriorat. 

- Sendes a cala Fredosa i Jugadora: són petits trajectes que surten de la mateixa carretera de 
cap de Creus i que són utilitzats per banyistes i pescadors de canya. 

- Camí vell de Cadaqués a cap de Creus: també anomenat camí de ronda, surt de la carretera 
de Portlligat a cap de Creus, a l’alçada del paratge de s’Alqueria, i des d’aquí va retallant la 
carretera fins al paratge de Guillola, des d’on comença a seguir la costa fins a sota mateix del 
far de cap de Creus. Aquesta és una de les excursions que cada 11 de setembre es 
programa des de les entitats socioculturals de Cadaqués. 

- Camí dels Rabassers: surt del camí de la Birba, a l’alçada del mas Duran, i va a parar al mas 
dels Rabassers de Dalt, on a l’hora connecta amb el GR11. 

- Camí del puig Ferrat: surt del camí agrícola al mas de la Senyora i porta al mas de la Senyora 
i al mas d’en Gomis, aquest últim al mateix costat del camí de la Birba. 

- Drecera del Mai Adéu: surt del camí vell del Port de la Selva a Cadaqués, a l’alçada del mas 
Bufadors (GR92), i connecta amb el mateix camí a l’alçada del Corral de ses Closes. 

- Drecera de Perafita a mas Romanyac: surt de l’accés al mas de Perafita i arriba al mas 
Romanyac tot salvant els revolts de la GI-614. 

- Sender des Pins des Rector: surt de l’inici del camí vell de Cadaqués a Roses i s’enfila pel 
vessant est del Pení. 

- Drecera d’en Dalí: surt de l’inici del camí vell de Cadaqués a Roses i s’enfila pel vessant est 
del Pení. 

- Camí a l’ermita de Sant Sebastià: surt del camí vell de Cadaqués a Roses darrera mateix del 
mas Baltré. Cada 20 de gener s’hi sol fer una pujada a peu i un aplec, organitzat per les 
entitats socioculturals de Cadaqués. 

- Camí al far de cala Nans: surt del camí agrícola C6 (Sant Pius Cinquè) i va resseguint la costa 
fins al far. 

Finalment es vol deixar constància de les rutes cicloturístiques del municipi, aquestes han estat 
creades pel Centre Excursionista Empordanès a una escala comarcal, però quatre d’aquestes rutes 
tenen part del seu recorregut pel municipi de Cadaqués: 

- De Cadaqués a Perafita per la Muntanya Negra (el camí de l’aigua). Distància total 
aproximada: 18 km. Desnivell aproximat:350 m 

- De Cadaqués al Port de la Selva per la Birba. Distància total aproximada:18 km. Desnivell 
aproximat: 350 m 

- De Cadaqués a Tavallera pels Rabassers. Distància total aproximada: 9 km. Desnivell 
aproximat: 200m 

- De Cadaqués a Jóncols. Distància total aproximada: 10 km. Desnivell aproximat: 250 m 
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Imatge 15. Rutes cicloturístiques pel Cap de Creus  

 
Font: Centre Excursionista Empordanès 

 

Aquestes rutes proposades cicloturístiques, no estan marcades com a tals (en alguns casos hi ha 
indicacions de les rutes del Parc Natural del Cap de Creus o marques dels diferents senders de GR), 
però no són dedicades exclusivament a la bicicleta. 

2.1.3.3 Xarxa de camins Ramaders 

Els camins ramaders, aquelles rutes per on discorre o ha discorregut tradicionalment el trànsit de 
bestiar, són també coneguts amb el nom de carrerades. Aquestes carrerades estan protegides per la 
Llei 3/1995, de 23 de març, de vies pecuàries. Tot i aquesta llei, la seva protecció és encara molt més 
anterior i es remunta al segle VIII. 

A Catalunya els camins ramaders passen per les carenes, camins elevats on els ramats 
s’escampaven sense por a fer malbé els terrenys cultivats. En el cas del Cap de Creus, són camins 
itineraris d’unió entre la plana i la muntanya, sempre gairebé sempre acompanyats de parets de pedra 
seca, i camins de carena. Les amplades d’aquests camins oscil·len entre els 2,5 i els 17 metres, tot i 
que al Cap de Creus, la majoria són de petites dimensions atès que sovint coincideixen amb camins 
veïnals, camins vells i la pressió agrícola havia estat tradicionalment molt forta. 

La protecció d’aquests camins, un cop han deixat de ser utilitzats per al pas de bestia, ve donada 
perquè aquests solen venir acompanyats d’usos compatibles: les practiques agrícoles i els usos 
complementaris: el senderisme, cavalcada, passejada i en general aquelles activitats (sense vehicle 
motoritzat) que ens permeten el gaudi del medi natural. 

Un altre dels aspectes importants de la seva protecció per part de la Llei 3/1995 és que es defineixen 
com a camins públics, bens de domini públic de les comunitats autònomes i són, per tant, inalienables 
i inembargables.  

En aquest sentit, gairebé tota la xarxa d’itineraris del Parc Natural del Cap de Creus, s’ha establert en 
funció de l’inventari dels camins ramaders. En total existeixen en aquest inventari 41 carrerades al 
Cap de Creus, repartides entre els vuit municipis que integren el Parc Natural. 
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La recuperació del traçat dels passos ramaders permet mantenir oberts uns corredors ecològics, 
essencials per a la migració, distribució geogràfica i l’intercanvi genètic de les espècies. Les seves 
parets acullen a més, una important fauna (rèptils, amfibis, etc.) i flora silvestres. 

Cadaqués doncs, encara no ha demanat la classificació dels seus camins ramaders. Segons les 
resolucions de Medi Ambient per les quals s’aproven les classificacions de camins ramaders dels 
termes del Port de la Selva i de Roses, hi ha els següents camins que de ben segur arriben fins a 
Cadaqués. 

Imatge 16. Traçat de les carrerades al municipi de Cadaqués S 

 
Font: Agenda 21 Local 

 

Des de Roses: 

- Antiga carretera d’anar a Cadaqués, de 3m. D’amplada i una longitud aproximada de 3.200m. 

Des del Port de la Selva: 

- Carrerada dels masos a Cadaqués per la costa de l’Oratori, de 3m. D’amplada i una longitud 
aproximada de 3.000m. 

Per altra banda, el Parc Natural del Cap de Creus, sí que ha elaborat un inventari de les carrerades 
presents dins dels seus límits, i per tant, que es troben presents al municipi de Cadaqués. Segons les 
dades facilitades pels tècnics del Parc Natural, a Cadaqués hi ha un total d’onze carrerades, amb una 
longitud total de més de 60Km per l’interior del terme municipal, les quals connecten diversos punts 
del municipi. D’aquestes, al menys sis tenen continuïtat a fora dels límits del municipi, connectant-lo 
amb diversos punts de les poblacions veïnes del Port de la Selva, Roses i la Selva de Mar. 
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Taula 7: Carrerades del municipi de Cadaqués dins el PNCC  

Nom Longitud (m) Amplada 

Carrerada a Roses pel Puig de Sa Cruïlla i l’Alzeda 10.080 Entre 4 i 13 m 

Carrerada a Roses i la Selva de Mar pels Carrions 4.150 4 m 

Carrerada al Port de la Selva per Muntanya Negra 1.140 5 m 

Carrerada “Itinerari del Parc” fins a Cala Jòncols 2.150 - 

Carrerada a Cap de Creus 6.707 2 m 

Pista militar a Roses 19.009 4 m 

Carretera vella al Port de la Selva 3.590 De 2 a 3 m 

Camí del Puig de s’Agalla 1.932 3 m 

Camí des pins des rector 1.249 De 2 a 3 m 

Camí de Sant Pius V 325 2 m 

Carrerada dels masos, Birba-Rabassers 11.259 - 

Total 61.592  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Parc Natural del Cap de Creus 
 

2.2. MOTORITZACIÓ I APARCAMENTS 

2.2.1. MOTORITZACIÓ 

Segons les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), el municipi de Cadaqués 
registrava l’any 2011 un parc mòbil de 2.501 vehicles, mentre que l’any 1999 era de 1.512 vehicles. 

Taula 8: Distribució del parc de vehicles de Cadaqués. Any 1999 i 2012 

Any Turismes Motocicletes 
Camions i 

furgonetes 

Tractors 

industrials 

Autobusos i 

altres 
Total 

1999 
Núm. 773 456 263 1 19 1.512 

% 51,12% 30,16% 17,39% 0,07% 1,26%   

2009 
Núm. 1.121 805 386 1 65 2.378 

% 47,14% 33,85% 16,23% 0,04% 2,73%   

2011 
Núm. 1.154 882 399 1 65 2.501 

% 46% 35% 16% 0% 3%  

2012 
Núm. 1162 925 403 1 69 2.560 

% 45,4% 36,1% 15,8% 0% 2,7%  

Font: IDESCAT 

El fet que hi hagi tantes motocicletes, comparant-ho amb les vehicles turismes és donat a les 
característiques orogràfiques del municipi i la falta d’aparcament en determinades èpoques de l’any, 
que fa que la població de Cadaqués hagi adaptat la seva mobilitat a les característiques del municipi. 
Ja que la motocicleta permet una mobilitat més ràpida i còmode en èpoques de saturació de vehicles. 

Si es creuen les dades del parc de vehicles amb la població, es pot calcular l’índex de motorització 
del municipi (nombre de vehicles per cada 1.000 habitants) aquest índex permet comparar diferents 
territoris entre si. En el següent gràfic es pot veure que tot i que la població de Cadaqués ha crescut 
en els darrers anys, el parc de vehicles s’ha mantingut en els mateixos rangs, sempre inferior a un 
automòbil per persona. 
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Imatge 17. Evolució de l’Índex de motorització. Cadaqués. Període 1991 – 2012. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT. 

 
 

Taula 9. Comparació índex de motorització de diferents àmbits territorials. Any 2012 

 Turismes Motocicletes furgonetes Total 

Cadaqués 395,91 315,16 137,31 872,23 

Alt Empordà 524,33 97,24 164,68 820,21 

Catalunya 446,72 90,93 105,67 668,06 

Font: IDESCAT 

Crida l’atenció l’alt índex de motorització en les motocicletes, en comparació a les mitjanes comarcals, 
provincials i nacionals. Aquest fet ja s’ha comentat anteriorment i es confirma amb aquesta taula.  

El nombre de cotxes i l’índex de motorització del municipi determina i caracteritza la forma de moure’s 
tant dels habitants del municipi com de la gent que viu a fora d’aquests però es desplaça a treballar a 
Cadaqués. A continuació es presenten les dades de mobilitat obligada de Cadaqués. 

 

2.2.2. APARCAMENTS 

El municipi de Cadaqués disposa d’un aparcament situat a la Riera de Sant Vicenç, a l’entrada del 
poble, gestionat per l’empresa SABA del grup Abertis, el qual disposa de 550 places. Aquest 
aparcament és un element clau per alliberar el centre de vehicles i fomentar l’arribada a peu, sobretot 
dels visitants, a través del nou passeig de la Riera que, amb una imatge renovada i reduint els cotxes 
aparcats, s’ha de convertir en l’entrada principal a Cadaqués per a vianants.  
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Imatge 18. Ubicació de l’aparcament a Cadaqués  

 
Font: www.saba.es 

Aquest aparcament, distribuït en dues plantes, funciona en règim d’explotació per part d’aquesta 
companyia entre els mesos de març i desembre, així que els mesos de gener i febrer les barreres del 
mateix queden obertes i es converteix en un aparcament lliure. Segons les converses mantingudes, 
aquest aparcament queda petit durant el període de màxima afluència de visitants, durant uns 15 dies 
del mes d’agost, moment en el qual els problemes per aquest motiu s’expandeixen cap a la resta del 
nucli, així com a la via d’entrada a Cadaqués.  

Imatge 19. Aparcament gestionat per Saba 

 

El POUM preveu que l’aparcament gestionat per l’empresa SABA del grup Albertis, es pugui convertir 
en un edifici d’aparcaments i que l’accés es realitzi a través de la carretera d’accés al municipi (GI-
614), sense entrar al nucli, facilitant una entrada més directa que descongestioni el nus d’arribada. 
Aquesta actuació haurà d’estudiar-se de tal manera que s’integri a la zona i resolgui, en part, la 
demanda de places d’aparcament.  
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Una altra zona utilitzada com aparcament, sobretot durant el període estival, és l’esplanada situada a 
la Plana de la riera de Port de Lligat. Aquest espai, malgrat que es troba indicat des de l’entrada al 
nucli de Cadaqués, per tal de fer-hi arribar els vehicles que així ho desitgin, està format per una 
esplanada sense asfaltar, ni sense cap mena de senyalització horitzontal, per tant, l’estacionament de 
vehicles es du a terme de forma més o menys organitzada segons els propis conductors, tal i com es 
pot observar a la següent fotografia. Cal destacar que a l’època estival és un aparcament de 
pagament (tarifa única 2€) no vigilat 

Imatge 20. Aparcament de la Plana de la Riera de Port Lligat  

 
 

També hi ha espais més o menys habilitats per a ser utilitzats com aparcament a la Platja de Ses 
Oliveres i a la Carretera de Portlligat a Cap de Creus, així com altres espais en el nucli de Cadaqués 
(veure en el plànol següent). 
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Imatge 21. Localització de les bosses d’aparcaments en el nucli de Cadaqués  

 
Font: Elaboració pròpia mitjançant l’Institut cartogràfic de Catalunya i l’equip redactor del POUM 

 

A part d’aquests espais, no hi ha altres zones regulades com a aparcament excepte els propis carrers 
de Cadaqués. En aquest sentit, es vol destacar que la zona de la Riera de Sant Vicenç és un espai 
àmpliament utilitzat com a aparcament per a veïns, malgrat el risc per inundabilitat que aquesta 
presenta i que en força ocasions ha provocat que una avinguda s’emportés els vehicles que hi havia 
estacionats, així com els contenidors presents a la mateixa, fins a la desembocadura o la platja, amb 
el risc afegit que suposa el pas d’aquesta per sota el pont de la Riba Nemesi Llorens. 

En definitiva, la disponibilitat d’aparcament a Cadaqués varia substancialment depenent de l’època de 
l’any, essent durant el període estival, quan degut a la gran afluència de visitants, quan es presenten 
les majors dificultats per a estacionar. Amb tot, es considera que l’aparcament situat a l’entrada del 
nucli, actua com a gran regulador d’aquest àmbit. Per altra banda, les característiques del nucli més 
antic de Cadaqués, amb els seus estrets carrers i la seva distribució, originen problemes importants a 
l’hora d’estacionar i moure’s amb cotxe, aquest és un dels factors que, com s’ha vist en apartats 
anteriors d’aquest document, explica la gran quantitat de motocicletes presents al municipi. 

Finalment, també es vol fer referència als aparcaments incontrolats detectats pel Pla Especial del 
Parc Natural del Cap de Creus. Aquest Pla considera l’aparcament incontrolat aquell que es practica 
en zones que no han estat habilitades per aquest ús; el qual produeix un impacte quan els vehicles, 
progressivament, van ocupant les àrees de vegetació natural. En el cas de Cadaqués, s’ha detectat 
que, atès el reclam paisatgístic de la zona, el far de cap de Creus és una de les zones més visitades 
del Parc, durant els mesos d’estiu l’aparcament habilitat al far no pot absorbir els centenars de cotxes 
que el visiten. Els visitants, aparquen aleshores a banda i banda de la carretera fins a 1km abans 
d’arribar al far. Aquest fet comporta, en molts trams, l’ocupació al medi natural, que aquí té la màxima 
figura de protecció (RNI de cap de Creus). Aquesta realitat es troba reflectida en el programa 
específic d’ordenació de la punta de Cap de Creus realitzat degut a l’actuació 1.3 del programa 
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d’actuació del Pla Especial. En el programa específic d’ordenació de la punta de Cap de Creus 
especifica diversos escenaris d’ordenació en el quals es volen ordenar alguns aparcaments presents 
(El far i Tudela) i/o crear nous aparcaments (S’Alqueria).  
 

2.3. PRINCIPALS POLS D’ATRACCIÓ I GENERACIÓ DE 
DESPLAÇAMENTS  

2.3.1. EQUIPAMENTS 

La identificació dels equipaments és necessària per establir les xarxes d’itineraris, ja que són un dels 
elements que generen un major nombre de desplaçaments municipals. A continuació es llisten 
aquests equipaments en l’actualitat –no els previstos-. 

Principals equipaments generadors de desplaçaments a Cadaqués són:  

Equipaments Docents 

Llar d’infants pública Es Papanell 

CEIP Caritat Serinyana 

SES Cap de Creus 

Equipaments sanitaris 

Centre d’Assistència Primària 

Hospital Residència Geriàtrica 

Farmàcia Colomer 

Farmàcia Moradell 

Equipament Cultural – Recreatiu 

Museu d’Art de Cadaqués 

Casa-Museu Salvador Dalí 

Espai Cap de Creus 

Galeria d’Art Cadaqués dos 

Galeria d’Art Es Fester 

Galeria d’Art Gallardo 

Iturria-Herrera espai d’art 

Galeria d’Art Marges U 

Galeria d’Art Nord-Est 

Galeria d’Art Patrick J. Domken 

Galeria d’Art Siart 

Societat Recreativa l’Amistat 

Taller d’Escultura Natàlia Tomàs 

Taller Galeria Fort 

Taller Yves Duffour 

Taller 11 

El Casino de Cadaqués 

Saló d’Actes Societat Recreativa l’Amistat 

Radio Cap de Creus 

Equipament religiós 

Església parroquial de Santa Maria 

Ermita de Sant Baldiri 

Equipament esportiu 

Pavelló Municipal es Quatre Camins 

Camp de Futbol Unió Esportiva Cadaqués 

Equipament administratiu 

Policia Local 

Parc de Bombers 

Equipament funerari 

Cementiri de Cadaqués 

Aj.Cadaqués
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2.3.2. ESTABLIMENTS TURÍSTICS 

Igualment un dels altres focus d’atracció principal i de generació de desplaçaments són els 
establiments turístics, que a Cadaqués es tracta d’establiments hotelers. 

Equipaments turístics 

Hotel Llané Petit 

Hotel Octavia 

Hotel Playa Sol 

Hotel Recamar 

Hotel Sa Guarda 

Hotel Sol Ixent 

Hotel Blaumar 

Hotel Calina 

Hotel Can Penin 

Hotel in Apartaments Carpe Diem 

Hotel La residència 

Hotel La Tarongeta 

Hotel Misty 

Hotel Nou Estrelles 

Hotel Portlligat 

Hotel Ubaldo 

Hostal Cristina 

Hostal El Ranxo 

Hostal La Fonda 

Hostal Marina 

Hostal Vehí 

Hostalet de Cadaqués 

 

2.3.3. ZONES INDUSTRIALS I/O COMERCIALS 

Les zones industrials i/o comercials d’un municipi també són focus d’atracció i generació de 
desplaçaments. En el cas de Cadaqués, aquesta es localitza abans de l’entrada del nucli en el 
paratge anomenat Pla d’en Llorenç, a peu de la carretera GI-614.  

Imatge 22. Situació de la zona industrial de Cadaqués en relació el nucli urbà  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
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2.4. MESURES DE REGULACIÓ DE LA CIRCULACIÓ I SEGURETAT 
VIÀRIA  

La regulació de la circulació del trànsit rodat a l’interior del nucli de Cadaqués es fa mitjançant 
senyals verticals i horitzontals, rotondes i enllaços, i alguns elements reductors de velocitat 
(plataformes elevades).  

Tot el municipi de Cadaqués presenta actualment unes bones condicions de paviment i senyalització 
tant vertical com horitzontal, excepte casos molt puntuals, essent l’Ajuntament l’encarregat de 
mantenir i assegurar la bona circulació pel municipi. 

2.5. MOBILITAT OBLIGADA DEL MUNICIPI 

2.5.1. DESPLAÇAMENTS OBLIGATS PER MOTIUS LABORALS O 

D’ESTUDI  

La mobilitat obligada s’entén com aquells desplaçaments que es realitzen per motius laborals o 
d’estudi, mentre que la mobilitat no obligada és aquella que es realitza a causa de l’oci. És a dir, és 
aquella que es produeix des del domicili per motius de feina i/o estudi, considerant solament el primer 
viatge que es realitza al dia. S’estima que la mobilitat obligada s’aproxima al 90% del trànsit a les 
hores punta del matí. 

Quan s’analitza la mobilitat territorial, l’Enquesta de Mobilitat Obligada (EMO) proporciona una 
informació molt valuosa per la importància que tenen aquests tipus de desplaçaments sobre el total 
de la mobilitat a les hores punta. Aquestes Enquestes de Mobilitat Obligada (EMO) es realitzen 
mitjançant el padró municipal d’habitants i les dades de l’EMO realitzada l’any 2001 per part de 
l’Institut d’Estadística de Catalunya.  

Tot i que aquests desplaçaments només representen una part de la mobilitat generada constitueixen 
una bona base analítica, ja que la informació obtinguda a través d’una enquesta censal té una 
amplitud difícilment comparable a la d’altres tipus d’enquesta.  

L’Enquesta de Mobilitat Obligada permet determinar els fluxos de desplaçaments més remarcables 
en al mobilitat intermunicipal i les correspondències més fortes que s’estableixen entre els diferents 
punts del territori. 

La següent taula mostra els desplaçaments obligats, o sigui els desplaçaments entre el municipi de 
Cadaqués i altres municipis, incloent aquells desplaçaments a l’interior del propi municipi, segons 
siguin per motius de treball o bé per motius d’estudis (entre els joves de més de 16 anys). Els 
resultats d’aquesta enquesta assenyalen que al municipi de Cadaqués es van generar, l’any 2001, un 
total de 935 viatges diaris que per una població censada de 2.390 habitants(any 2001), suposa un 
total de 0,39 desplaçaments obligats/habitant. 
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Taula 10: Desplaçaments obligats del municipi de Cadaqués. Any 2001.  

 Mobilitat Obligada Cadaqués, any 2001. 

 Per motius laborals Per motius d’estudi Total 

Desplaçaments dins 726 16 742 

Desplaçaments a fora 86 107 193 

Desplaçaments des de fora 113 7 120 

Total generats 812 123 935 

Total atrets 839 23 862 

Diferència atrets/generats 27 -100 -73 
Font: IDESCAT 

Com es pot observar, del total de 935 desplaçaments obligats l’any 2001, tant per motius laborals 
com d’estudi, i el 79,4% eren a dintre del propi municipi. D’aquests desplaçaments intramunicipals, la 
gran majoria (97,8%) es realitzaven per motius laborals.  

Per altra banda, pel que fa a la mobilitat intermunicipal (312 desplaçaments) s’observa que el 
municipi de Cadaqués aproximadament genera i atreu els mateixos desplaçaments. El municipi de 
Cadaqués genera desplaçaments cap a altres municipis (193, 61.8%) i atreu (120, 38.4 %).  

Del total de desplaçaments des del municipi de Cadaqués cap a fora, el 44,5% es deuen a motius 
laborals, mentre que els motius d’estudi representen el 55,5%. Pel que fa els desplaçaments des 
d’altres municipis cap a Cadaqués s’observa com els desplaçaments per motius laborals corresponen 
pràcticament totalitat. És a dir, només es produeixen 7 desplaçaments des d’altres municipis cap a 
Cadaqués per motius d’estudi, sobre un total de 120.  

Imatge 23. Principals orígens dels desplaçaments atrets per Cadaqués per motius de feina (%). 
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D’un total de 113 desplaçaments atrets per motiu de feina, Roses és el municipi que en genera més 
(15,9%), seguit de Figueres (11,5%). 
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Imatge 24. Principals destinacions dels desplaçaments generats per Cadaqués per motius de feina (%). 
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Respecte a les destinacions dels desplaçaments per feina, Barcelona es troba en primer lloc, amb un 
18,6% del total, seguit de les poblacions de Figueres (16,3%), Girona (16,3%), i Roses (10,5%). 

El 93,9% dels desplaçaments per motius d’estudi es realitzen cap a altres municipis. D’aquest 30,8% 
es realitzen cap a Roses, seguit de Girona amb un 28,9%. La resta de municipis que reben 
estudiants des de Cadaqués són Barcelona, Figueres, Olot a més d’alguns altres.  

El municipi de Cadaqués rep un percentatge molt baix de desplaçaments per motius d’estudi (6 %). 

 

2.5.2. DESPLAÇAMENTS OBLIGATS PER MITJÀ DE TRANSPORT  

A l’hora d’analitzar aquests desplaçaments, és important analitzar els mitjans de transport utilitzats en 
els mateixos, en aquest sentit, l’Institut d’Estadística de Catalunya els ha agrupat de la següent 
manera: 

- Col·lectiu: autobús, metro, tren, etc.  

- Individual: cotxe, moto o bicicleta.  

- Individual + col·lectiu: Totes les combinacions de mitjans d’un grup amb les d’un altre. 

- A peu, exclusivament. 

- Altres mitjans: Altres mitjans de transport no inclosos en cap dels anteriors epígrafs. 

- No es desplaça: Aquelles persones que treballen o estudien en el seu propi municipi.  

- No aplicable: població que treballa o estudia diversos municipis, i la que es desplaça des d’una segona 
residència.  
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L’Institut d’Estadística de Catalunya, en el cens que es va fer en 2001, va afegir noves modalitats 
combinades de desplaçament, ja que no sempre els ciutadans es desplacen amb el mateix mitjà de 
transport. 

Les següents figures mostren aquestes dades d’una forma gràfica, primer per als desplaçaments 
intramunicipals per mitjà de transport i per gènere. En aquest cas només s’han analitzat els 
desplaçaments per motius laborals.  

Imatge 25. Desplaçaments intramunicipals obligats a Cadaqués, any 2001, per mitjà de transport i gènere 
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT 

 

Així mateix, s’han elaborat les mateixes figures per als desplaçaments intermunicipals, segons siguin 
des de fora cap a Cadaqués, o des d’aquesta població cap a d’altres municipis.  
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Imatge 26. Desplaçaments intermunicipals obligats a fora de Cadaqués, any 2001, per mitjà de transport i 

gènere 

desplaçaments a fora

37

0 0 0 0

47

8

36

0 0 0

61

2 2

0

20

40

60

80

100

120

Només
individual

Només
col·lectiu

Individual i
col·lectiu

a peu Altres
mitjans

No es
desplaça

No
aplicable

Motius Laborals Motius estudis
 

Desplaçaments a fora

52%48%

Homes Dones
 

Font : Elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT 
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Imatge 27. Desplaçaments intermunicipals obligats des de fora a Cadaqués, any 2001, per mitjà de transport i 

gènere 
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT. 
 

Es pot concloure que la major part dels desplaçament obligats es realitzen per motius laborals, tant 
els intramunicipals com els intermunicipals. Cal remarcar que la majoria de desplaçaments 
intramunicipals es realitzen per motius laborals.  

Les dades estadístiques tractades de l’IDESCAT sobre desplaçaments per motius residència - estudi 
només es calcula per persones a partir de 16  anys i que no treballin. Per això els resultats són 
baixos pel que fa a la mobilitat intramunicipal per motius d’estudi, però s’estima que es produeixen 
desplaçaments interns per accedir al CEIP existents al nucli de Cadaqués. 

El mitjà de transport més utilitzat en diferència és el mitjà individual, i que en el global dels 
desplaçaments, pren una importància destacada en els desplaçaments intermunicipals tant pels 
desplaçaments cap a fora com pels desplaçaments des de fora cap a Cadaqués. Però cal remarcar 
la importància dels desplaçaments a peu en els desplaçaments intramunicipals. 

 

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
Novembre 2013



ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA  
POUM DE CADAQUÉS 
 

 

SERPA enginyeria i consultoria ambiental, SL                                                                                                                          44                     
  

2.5.3. REPARTIMENT MODAL PER RAÓ DE TREBALL I ESTUDIS 

El repartiment modal dels desplaçaments varia notablement segons si es tracta de desplaçaments 
interns o de connexió (intermunicipals). S’observa la importància del mode no motoritzat en els 
desplaçaments interns, amb una quota del 34,5%, i l’ús predominant del vehicle privat en tots els 
tipus de desplaçaments, però particularment en els desplaçaments intermunicipals des d’altres 
municipis, amb una quota del 91,2%.  

Tot i així, cal destacar un percentatge força baix del transport col·lectiu en els desplaçaments 
intermunicipals. Concretament pels desplaçaments a altres municipis representa una quota del 
45,9% i els desplaçaments des d’altres municipis a Cadaqués, una quota del 8,8%.  

Imatge 28. Repartiment modal per raó de treball i estudis a Cadaqués (2011)  

 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT. 

 

Taula 11: Repartiment modal per raó de treball i estudis a Cadaqués (any 2001)  

Tipus de desplaçaments Vehicle privat Transport públic  No motoritzat Total 

Desplaçaments interns 65,5% 0% 34,5% 100% 

Desplaçaments a fora (a altres 
municipis) 54,1% 45,9% 0% 100% 

Desplaçaments des de fora (des 
d’altres municipis) 91,2% 8,8% 0% 100% 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT. 

 

2.5.4. ÍNDEX D’AUTOSUFICIÈNCIA I D’AUTOCONTENCIÓ  

Els índexs d’autocontenció i autosuficiència suposen dos bons indicadors per a analitzar la relació 
que Cadaqués manté amb els municipis del seu entorn. Així doncs, l’anàlisi d’aquests índexs és 
important per avaluar les tendències de mobilitat obligada del municipi de Cadaqués.  

Índex d’autocontenció: 

El concepte d’autocontenció fa referència el percentatge de treballadors del municipi que 
desenvolupa la seva feina al propi municipi. És a dir, permet detectar quina és la capacitat que té el 
municipi de retenir els treballadors del propi municipi.  
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Aquest índex es calcula com el quocient entre els desplaçaments interns per motius de treball i els 
desplaçaments totals per motius de treball. El desplaçament laboral és un indicador molt important de 
la qualitat de vida de les persones. 

En el període de temps compres entre l’any 1991 i 2001 l’índex d’autocontenció ha estat variable, 
entre 1991 i 1996, l’índex va disminuir en un 8,76%, aquest fet representa que va augmentar els 
desplaçaments a un altre municipi per treballar i comporta un augment de la mobilitat intermunicipal. 
Entre l’any 1996 i 2001, l’índex va augmentar un 6,46% disminuint el nombre de residents que es 
desplaça a altres municipis per a treballar. En general, els índexs d’autocontenció d’aquests anys són 
elevats indicant que hi ha un reduït nombre de treballadors que diàriament es desplacen a un altre 
municipi per treballar.  

Imatge 29. Índex d’autocontenció del municipi de Cadaqués. Període 1991 - 2001  
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Font:Institut d’Estadística de Catalunya 

Índex d’autosuficiència: 

El concepte d’autosuficiència fa referència al percentatge de llocs de treballs del municipi coberts per 
residents al propi municipi. És a dir, posa de manifest la capacitat de cobrir els llocs de treball amb 
treballadors del propi municipi.  

S’observa com l’índex ha patit un decreixement constant des del 1991 passant d’un 91% a l’any 1991 
a un 86% a l’any 2001. Aquest és un índex força elevat i això significa que el municipi de Cadaqués 
té força capacitat d’omplir els llocs de treball amb població resident, fomentant d’aquesta manera una 
reducció de la mobilitat intermunicipal per qüestió de feina. El 14% de les persones que treballen a 
Cadaqués resideixen fora del municipi.  
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Imatge 30. Índex d’autosuficiència del municipi de Cadaqués. Període 1991 - 2001 
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Font:Institut d’Estadística de Catalunya 

 

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
Novembre 2013



ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA  
POUM DE CADAQUÉS 
 

 

SERPA enginyeria i consultoria ambiental, SL                                                                                                                          47                     
  

3. PLANEJAMENT ACTUAL I PROPOSAT 

3.1. PLANS I PROGRAMES SUPRAMUNICIPALS 

Des de l’aprovació del Pla Territorial General de Catalunya per la Llei 1/1995, de 26 de març, és 
l’instrument director d’ordenació territorial de Catalunya que fixa un model organitzatiu 
d’administracions inferiors a la Generalitat de Catalunya. 

L’objectiu principal del PTGC és potenciar el desenvolupament, definir l’equilibri territorial d’interès 
general per a Catalunya i ordenar el creixement així com els serveis necessaris pels seus habitants. 
Alhora, aquest document també és el marc de referència de discussió i debat de caire horitzontal i 
vertical entre les administracions per a resoldre els desequilibris territorials. En els darrers anys, 
s’han iniciat i aprovat nombrosos plans territorials que el desenvolupen d’acord amb les directrius de 
la mateixa Llei. 

Tant Cadaqués, com la resta de municipis del Cap de Creus, estan inclosos dins l’àmbit funcional de 
les comarques gironines. A la pràctica, això vol dir que el planejament territorial i urbanístic de la 
zona s’haurà de regir pel Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG), aprovat 
definitivament en data de 14 de setembre de 2010 (DOGC núm. 5735 de 15 d'octubre de 2010). El 
PTPCG no proposa cap actuació directa de millora o que afecti a les infraestructures del municipi de 
Cadaqués. 

El Parc Natural de Cap de Creus va redactar el Programa específic d’ordenació de la Punta del 
Cap de Creus (Desembre de 2008), una actuació que es deriva del Programa d’actuació del Pla 
especial de protecció del medi natural i del paisatge de cap de Creus (aprovat per Acord de 
Govern el 20 de juny de 2006). 

Aquest Programa té per objecte fer l’ordenació detallada de la punta del cap de Creus per tal de 
preservar, i restaurar si s’escau, els seus valors naturals i paisatgístics, ordenar l’accés públic i 
facilitar la interpretació del paisatge. 

Així, es planteja l’ordenació de l’àmbit a partir de 6 escenaris successius cap a una ordenació i gestió 
òptima de la Punta de Cap de Creus. Els escenaris s’han diferenciat entre TA (temporada alta: estiu, 
setmana santa i caps de setmana entre ambdós) i TB (temporada baixa: resta de l’any). 

- Escenari I. TA/TB. Estat de l’escenari a l’any 2008. 

- Escenari II. TA/TB. S’executa el projecte de restauració als voltants del Far, ordenant l’aparcament i 

jerarquitzant i condicionant la xarxa de camins des del far. 

- Escenari III. TA. Consisteix en la creació d’aparcaments situats al Club Med (Tudera de dalt), conduint 

als visitants amb llançadores fins al Far. 

- Escenari III. TB. Durant la temporada baixa els aparcaments del Club Med i del Far estaran operatius 

(capacitat limitada), i la llançadora estarà fora de funcionament.  

- Escenari IV. TA. Es realitzarà la posada en funcionament d’un nou aparcament a S’Alqueria. L’accés al 

Far es realitzarà mitjançant una llançadora, els vehicles privats no tindran accés al Far. 

- Escenari IV. TB. Durant la temporada baixa estaran oberts els aparcaments de S’Alqueria, Tudela i el 

Far (amb capacitat limitada). 

- Escenari V. TA. Obertura d’un centre d’acollida i d’interpretació del parc que complementa amb 

l’aparcament de S’Alqueria. L’accés a la Punta de Cap de Creus es realitza mitjançant una llançadora, 

mentre que els vehicles particulars tenen l’accés prohibit. 

- Escenari V. TB. Durant el període de temporada baixa els aparcaments de S’Alqueria, Tudela i el Far 

estaran operatius, amb una capacitat limitada de vehicles particulars. 
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- Escenari VI.TA/TB. El límit d’accés de vehicles motoritzats a s’Alqueria es fa extensiu a tot l’any, el 

transport privat no tindrà accés a la Punta de Cap de Creus, i serà reemplaçat per el transport privat. 

El principi rector d’aquesta ordenació parteix de l’assumpció que la variable clau de l’ordenació és 
pautar l’accessibilitat al medi, concretament la accessibilitat motoritzada i ordenar una xarxa 
jerarquitzada de camins i itineraris de visita a partir dels punts d’accés. Els successius escenaris són 
doncs diverses fases en una procés continuat d’allunyar l’aparcament del Far del Cap de Creus i 
acostar-lo successivament fins al límit del Parc, al final del barri de s’Alqueria a Cadaqués. 

Un dels aspectes més rellevant d’aquest Programa, és que es planteja regular l’accessibilitat a la 
zona de la Punta de Cap de Creus, mitjançant la previsió d’aparcaments dissuasoris, un dels més 
importants situats a la zona de s’Alqueria, amb capacitat per a uns 300 vehicles, a partir del qual, 
l’accés a la zona de la Punta de Cap de Creus s’hauria de realitzar mitjançant sistemes de transport 
públic. 

El Pla de Infraestructures del transport públic de Catalunya 2006-2026 (PITC) té l’objectiu de 
definir de manera integrada la xarxa d’infraestructures viàries, ferroviàries i logístiques necessàries 
per a Catalunya amb un horitzó temporal de l’any 2026. Per al municipi de Cadaqués no es realitza 
cap proposta de xarxa viària, ferroviària, sistema de plataformes, d’infraestructures per a fomentar el 
transport públic, etc. 

El Pla de transport de viatgers de Catalunya (2008-2012) (PTVC), aprovat definitivament el 7 de 
gener de 2009, defineix les directrius i les línies d’actuació en relació amb l’oferta dels serveis de 
transport públic a Catalunya i la gestió conjunta del sistema. El PTVC recull les actuacions 
finalitzades durant la vigència del Pla i les actuacions proposades per als propers anys. Per al 
municipi de Cadaqués es proposava la construcció d’una estació d’autobusos, que en l’actualitat ja 
està construïda (inaugurada abril de 2011). 

El Pla Estratègic de la bicicleta de Catalunya (2008-2012), aprovat definitivament el 7 de gener del 
2009, té com a objectiu fomentar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport. Aquest pla proposa un 
pla d’acció amb diverses línies d’actuació generals pel foment de la bicicleta. Les característiques 
orogràfiques de Cadaqués fan difícil l’aplicació d’aquest pla estratègic d’àmbit general català. 

El Pla Director de Mobilitat de Girona, actualment en tramitació, té com objectiu la planificació de la 
mobilitat del seu àmbit territorial tenint present tots els modes de transport, les persones i les 
mercaderies. Aquest Pla no proposa noves infraestructures viàries ni ferroviàries per les comarques 
gironines, però si proposa mesures d’optimització del seu ús i millora de la seva rendibilitat ambiental 
i social, algunes d’aquestes mesures poden ser tingudes en compte per al futur desenvolupament del 
municipi de Cadaqués. 

3.2. PLANEJAMENT VIGENT: PGOU 

El 1986 va ésser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, el Pla 
general d’ordenació urbana de Cadaqués, suspenent-ne però la seva executivitat, fins a la 
presentació d’un text refós que incorporés certes observacions. La Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Girona, en sessió de 17 de desembre de 1986, va acordar donar conformitat al text refós 
presentat per l’ajuntament acordant la publicació de l’aprovació definitiva del pla general. Els 
esmentats acords foren publicats en el DOGC de 25 de març de 1987. 

La finalitat i objectius de la formulació d’aquest Pla era la revisió del planejament anterior del 1959 
per tal d’adaptar-lo a la legalitat urbanística vigent i adequar les determinacions i previsions a les 
necessitats actuals i futures. 

Durant la vigència del Pla s’han desenvolupat pel que fa al sòl urbà, 20 de les 35 figures de 
planejament previstes (Unitat d’Actuació (UA) o Pla Especial de Reforma Interior (PERI)), tot i que cal 
tenir en compte que 5 UA del total van ser anul·lades per sentència. 
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Pel que fa al sòl urbanitzable, aquest es divideix en programat i no programat: En sòl urbanitzable 
programat hi havia previstos 14 plans parcials més 1 pla especial, i en sòl urbanitzable no programat 
hi havia previstos 5 sectors. Del conjunt del sòl urbanitzable, 5 sectors van ser classificats com a sòl 
no urbanitzable pel PDUSC l’any 2005, de la resta 3 sectors s’han consolidat definitivament i 2 més, 
Portlligat i s’Oliguera-2.2, s’han desenvolupat en part. Per tant restarien pendents realment 12 
sectors, encara que en realitat, la major part han estat tramitats, inclús aprovats definitivament o 
estant en fases d’estudi força avançades. 

Taula 12: Superfície de classificació del sòl del PGOU del 1986 i text refós del 2010 

PGOU 1986         

habitatges %     superfície %     

Sòl Urbà    1.365.315 m2 5,2%   4.142 u. 85,0%

 SUC - Sòl Urbà Consolidat 617.335 m2 (45%) 2,3%  2.790 u. (67%) 57,3%

 SUNC - Sòl Urbà no Consolidat 747.980 m2 (55%) 2,8%  1.352 u. (33%) 27,7%
Sòl Urbanitzable   1.491.900 m2 5,6%   732 u. 15,0%

 SUP - Sòl Urbanitzable programat 1.161.900 m2 (78%) 4,4%  548 u. (75%) 11,2%

 SUNP - Sòl Urbanitzable no programat 330.000 m2 (22%) 1,2%  184 u. (25%) 3,8%

SNU - Sòl no urbanitzable   23.640.179 m2 89,2%     

TOTAL   26.497.394 m2 100%   4.874 u. 100%

                  

REFOSA DE PLANEJAMENT (2010)     

habitatges %   superfície %   
Sòl Urbà    1.674.810 m2 6,3%   4.239 u. 90,7%

SUC - Sòl Urbà Consolidat 1.273.800 m2 (76%) 4,8%  3.627 u. (86%) 77,6%

SUNC - Sòl Urbà no Consolidat 401.010 m2 (24%) 1,5%  6126 u. (14%) 13,1%
Sòl Urbanitzable   865.162 m2 3,3%   432 u. 9,3%

SUP - Sòl Urbanitzable programat 837.436 m2 (97%) 3,2%  390 u. (90%) 8,4%

SUNP - Sòl Urbanitzable no programat 27.726 m2 (3%) 0,1%  42 u. (10%) 0,9%

SNU - Sòl no urbanitzable   23.957.422 m2 90,4%     

TOTAL   26.497.394 m2 100%   4.671 u. 100%

 

Font: Memòria del POUM –DGU 
 

De la comparativa de superfícies executades del PGOU de 1986 amb la situació actual s’observa que 
la quantitat de sòl urbà considerat no consolidat que resta per desenvolupar es quasi la meitat del 
que es proposa en el planejament vigent, i pel que fa al sòl urbanitzable, s’ha executat 
aproximadament un 20% del total previst, a banda que s’ha de tenir en compte que el sòl no 
urbanitzable ha augmentat com a conseqüència de la classificació com a SNU per part del PDUSC 
de quasi la totalitat dels sòls urbanitzables no programats, aproximadament un altre 20%. 

No obstant, cal remarcar de l’anàlisi sobre l’estat de tràmit dels diferents plans parcials esdevinguts 
en els últims anys que si bé dels 15 plans parcials previstos actualment pel planejament vigent, 5 han 
estat executats, només resten 6 sense cap mena de tràmit i/o desenvolupament, que 3 han estat 
aprovats ja definitivament, però no executats i que la resta, 3 plans parcials, estan pendents de tràmit 
en la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona (CTUG). 

Així, la situació actual presenta un nucli històric compacte envoltat majoritàriament de parcel·les 
corresponents a habitatges unifamiliars, en filera i quan més ens allunyem del centre, sobretot de 
cases aïllades o adossades, amb una presència significativa de gran quantitat de solars buits 
pendents d’edificació. 
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Pel que fa a les UA i PERI, resten gran part per desenvolupar, referent a una estimació d’uns 500 
habitatges potencials i pel que respecte al sòl urbanitzable, malgrat les desclassificacions, resten 
pendents uns altres 400 habitatges per executar, en gran part pendents de diferents tràmits, de 
manera que no es pot parlar d’una manca d’iniciativa privada en el desenvolupament d’aquests. Les 
actuacions previstes pel PGOU vigent no han acabat de formular un model suficient per donar sentit 
al conjunt, ans al contrari, han esdevingut situacions fragmentades, relativament circumstancials que 
són difícils d’encadenar entre si. 

En resum, l’estratègia plantejada pel PGOU de delimitar un nombre considerable de figures de 
planejament i gestió segurament és encertada i aconsellable en situacions com la de Cadaqués per 
què redueix al màxim el nombre d’implicats, però la realitat manifesta que aquestes intervencions 
haurien d’haver estat més clares i articulades per tal d’assolir els objectius proposats. Així mateix, cal 
remarcar la baixa densitat dels sòls urbanitzables que dibuixava un model de desenvolupament molt 
extensiu que justificava la gran taca que suposava la proposta de creixement. En aquest sentit, 
encara és més preocupant la manca d’estructura d’espais lliures i equipaments proposats, sobre tot 
tenint en compte que el desenvolupament que s’ha anat produint els últims anys no ha preservat i 
potenciats els espais o elements amb més identitat, de manera que estem en perill d’uniformitzar el 
territori i perdre caràcter. 

Pel que fa a la xarxa viària ens trobem en una situació extremadament precària, tant pel seu estat 
actual com per la seva estructura, tot ella suspesa de la carretera de Roses a Cap de Creus, a la que 
se li suma la manca d’urbanització de diverses peces que comprometen encara més el funcionament 
del sistema. 

 

Imatge 31.  Règim del sòl de Cadaqués. PGOU 1986 + modificacions (refosa de planejament) 

 
 

Font: Equip redactor del POUM. DGU 
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L’Ajuntament de Cadaqués s’adhereix a la Carta d’Aalborg en data de 10 d’octubre de 2004 prenent 
el compromís d’implantar la seva Agenda 21 Local. Amb aquesta finalitat s’adhereix el 23 de maig del 
2006 al Programa de suport de la Diputació de Girona per a la redacció de Plans d’Acció Local per a 
la Sostenibilitat, juntament amb El Port de la Selva i La Selva de Mar.  

Els objectius principals de l’Agenda 21 de Cadaqués són: 

• Dotar a l’Ajuntament de Cadaqués d’un document bàsic com és el Pla d’Acció Local cap a la 
Sostenibilitat, que ha de ser el punt de partida per desenvolupar l’Agenda 21 Local. 

• Dotar al municipi dels elements de coneixement per a poder desenvolupar de manera 
programada la seva política municipal integrant els aspectes ambientals, territorials i 
socioeconòmics seguint els principis d’un desenvolupament sostenible. 

• Integrar els aspectes socials i econòmics com a eina de progrés cap a la sostenibilitat. 

• Potenciar i orientar el desenvolupament local cap a un horitzó d’un major aprofitament 
sostenible dels recursos amb el mínim impacte sobre el medi. 

• Establir estratègies ambientals integrades per sobre d’un enfocament sectorial. 

• Establir una sèrie d’actuacions amb prioritats definides, per impulsar el desenvolupament 
econòmic, social i ambiental del municipi. 

• Definir uns indicadors quantificables que permetin seguir en el temps els efectes de la política 
ambiental i, a la vegada, detectar les desviacions que requereixin noves formulacions. 

• Un dels principals elements a destacar és el foment de la participació dels agents locals, 
grups d’opinió i col·lectius ciutadans en aquest procés, tot intentant crear espais permanents 
de participació ciutadana. 

El Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat de l’Agenda 21 de Cadaqués consta de 6 línies 
estratègiques, la línia C. Millora i optimització de la mobilitat i l’accessibilitat, realitza alguns propostes 
encarades a la millora i optimització de la mobilitat sostenible, a la promoció de l’ús de la bicicleta i 
dels desplaçaments a peu, i a adequar l’accessibilitat a l’espai natural de Cap de Creus. 

3.3. PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL PROPOSAT 

Els principals objectius del present POUM són: 

• Reconeixement i revalorització dels elements territorials i locals més significatius de 
Cadaqués. 

• Articulació del territori i estructuració del nucli a partir dels espais lliures i equipaments, 
integrant les infraestructures en xarxes i eixos cívics que dinamitzin els diferents àmbits del 
nucli. 

• Protecció de la façana de mar, els espais costaners i els terrenys amb més pendent, de 
major valor natural, més visibles i amb major impacte paisatgístic, de manera que restin 
lliures d’edificació, i es preservi la imatge característica de Cadaqués. 

• Mitjançant estratègies de reordenació i reestructuració urbana, millora de la connectivitat 
viària i actuacions concretes, superar fractures i dèficits urbans que facilitin el restabliment de 
continuïtats espacials i funcionals. 

• Millora de la qualitat urbana des del punt de vista cívic, fonamentada en el valor dels espais 
lliures i l’espai de carrer. 
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I les línies estratègiques que es defineixen pel nou Pla són: 

• Articulació i estructuració dels espais lliures i equipaments 

La planificació urbanística dels espais lliures ha de tenir com a objectiu fonamental completar 
aquells sistemes que permeten estructurar la ciutat existent. Aquests àmbits es desenvoluparan  
a partir de la xarxa d’espais lliures, equipaments i estructura viària definida pel Pla. 

Es proposa la continuïtat dels espais lliures a través de la recuperació de camins existents. 
També l’estructuració dels equipaments a través d’un nou eix oferint una nova centralitat. 

• Protecció paisatgística 

El model aposta per la qualitat urbana i la preservació dels espais oberts. Amb caràcter general, 
s’ha evitat construir en terrenys amb pendent superior al 20%, evitant la seva urbanització tot 
conservant les seves característiques. També es protegiran al màxim els terrenys lliures de la 
faixa litoral, atès el seu significat ambiental, ecològic i/o paisatgístic i perquè constitueixen un dels 
valors més importants com atracció turística; també els elements que integren el paisatge de 
Cadaqués com  els murs i marges de pedra seca i els camps d’oliveres.. 

•  Reordenació i millora de la qualitat urbana 

• Integració i coherència urbana 

• Potenciar el tipus de comunicacions i especialitzar-les 

Descongestionar el trànsit acumulat en l’entrada al nucli en diverses èpoques de l’any a través 
d’un nou vial d’accés al poble que condueixi cap a Portlligat i eviti el pas per l’interior del nucli. 
Situar una nova rotonda en aquest mateix punt de confluència amb la carretera de Cadaqués, 
que controli i redistribueixi el trànsit ampliant aquest espai per facilitar i millorar l’accés a la zona 
industrial i la connexió amb l’actual carretera d’accés al nucli. 

Per altra banda, s’han introduït intervencions puntuals en certs àmbits per tal de millorar la 
connectivitat, garantir el bon funcionament de la xarxa viària i resoldre l’accessibilitat i seguretat 
dels teixits residencials ja existents.  

La necessitat d’aparcament s’ha resolt creant una estructura d’aparcaments distribuïdes per tot el 
nucli i vinculats, majoritàriament, amb l’estructura viaria secundària, prioritzant la creació d’espais 
d’aparcament de valor natural on es permeti l’estacionament de vehicles i es mantingui el valor 
natural d’aquell espais.  

D’altra banda la creació d’un edifici d’aparcament a l’entrada del poble amb accés directa des de 
la carretera que permeti descongestionar el trànsit turístic, sense haver de passar per la rotonda 
d’accés.  

La jerarquització de les vies ha permès la diferenciació dels viaris en principals, secundaris, el 
casc històric i aquells carrers d’ús restringit on es prioritza el pas per a vianants. També s’ha 
potenciat la xarxa bàsica de camins rurals. 

• Pel que fa a les activitats econòmiques, s’incideix a diferents nivells: d’una banda, es proposa 
racionalitzar les activitats existents i possibilitar la misticitat d’usos o, fins i tot, de noves 
activitats en aquells teixits que ho admetin i, de l’altra, es preveu ampliar moderadament 
l’espai industrial actual amb terrenys circumdants, atenent la seva morfologia i en coherència 
amb l’entorn, per integrar-los al conjunt. 

 

En coherència amb els punts descrits anteriorment, el POUM estableix una sèrie polígons d’actuació 
(PAU) i plans de millora urbana (PMU) en sòl urbà consolidat i no consolidat, plans especials en sòl 
urbà (PEU) i delimita sectors de Pla parcial (PP) en sòl urbanitzable i un pla especial (PE) en el sòl 
no urbanitzable que desenvoluparan aquestes actuacions. 
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El present POUM incideix en la reordenació de la majoria de sectors i polígons per tal d’aconseguir 
els objectius anunciats i en molts casos comportant la disminució dels habitatges previstos pel 
PGOU, sigui per l’ajust dels límits dels propis sectors, o per què s’exclou d’aprofitament aquelles 
parts que es consideren innecessàries i/o inadequades per raó de la topografia i/o major valor 
natural. 

Així, l’alternativa del POUM de Cadaqués d’aprovació inicial és l’alternativa 3. El nou POUM 
preveu quatre categories de Sòl: urbà consolidat (SUC), urbà no consolidat (SNC), 
urbanitzable delimitat (SUD), urbanitzable no delimitat (SND) i no urbanitzable (SNU).  

Taula 4.1. 1. Quadre resum de les superfícies del nou POUM de Cadaqués 

POUM APROV INICIAL - ALTERNATIVA 3     

habitatges %   superfície %   
Sòl Urbà    1.744.709 m2 6,6%  4.265 u. 93,3%

SUC - Sòl Urbà Consolidat 1.367.021 m2 (78%) 5,2%  3.687 u. (86%) 80,6%

SUNC - Sòl Urbà no Consolidat 25.883 m2 (1%) 0,1%  69 u. (2%) 1,5%
Sòl Urbanitzable   715.627 m2 2,7%  308 u. 6,7%

SUP - Sòl Urbanitzable delimitat 511.843 m2 (72%) 1,9%  308 u. (100%) 6,7%

SUNP - Sòl Urbanitzable no delimitat 203.784 m2 (28%) 0,8%   
SNU - Sòl no urbanitzable   24.037.058 m2 90,7%    

TOTAL   26.497.394 m2 100%  4.573 u. 100%
Font: Redactors del POUM.  

La delimitació dels àmbits de planejament responen principalment a la voluntat de transformació dels 
teixits centrals obsolets i a la proposta de nous creixements, ja plantejats en l’antic planejament, 
vinculats a la reorganització del sector de Caials i de Port-lligat, on es concentren les grans 
actuacions del Pla. 

El POUM proposa en sòl urbà 27 Polígons d’actuació urbanística (PAU), amb una superfície total de 
307.856m2, i 7 Plans de millora urbana (PMU), amb un total de 69.831 m2. En sòl urbanitzable es 
proposen 7 Plans parcials (PPU) delimitats, amb un total de 511.843 m2 i 2 plans parcials no 
delimitats, amb un total de 203.784 m2. El Pla preveu també la redacció de dos Plans Especials (PE) 
un en sòl urbà i l’altre en sòl no urbanitzable. I recull el Pla especial urbanístic del conjunt històric de 
Cadaqués (PEUCHC), aprovat definitivament per la CTU de Girona l’1 d’Abril del 2009. 

 

En apartats posteriors del present document es detallen les superfícies i sostres d’aquests sectors 
que defineix el nou planejament municipal de Cadaqués. 

Pel que fa als espais lliures i equipaments, el POUM pren com a punt de partida la millora de 
la xarxa d’equipaments de Cadaqués mitjançant diverses actuacions a l’entorn el nucli 
històric. Així mateix, genera un nou eix, Sa Guarda-Caials, a través de la reordenació dels 
equipaments existents i de la creació de nous per satisfer les demandes futures derivades 
de les noves actuacions residencials, tot millorant l’accessibilitat global a la península, així 
com les connexions cap a les platges. 

En resum, s’evita la fragmentació existent, envers la continuïtat, i es proposa una millora de 
la integració dels espais lliures territorials i els verds urbans del municipi constituint un 
sistema estructurat de relacions socials. En aquest sistema es té present que l’espai lliure i 
l’equipament fan a la vegada la doble funció de vertebrar internament al municipi i de fil 
conductor de relacions cíviques, restablint continuïtats entre el nucli i el seu entorn no 
urbanitzable. 
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Imatge 4.1 1. Plànol dels espais verds i equipaments definits en el POUM de Cadaqués 

 
Font: Memòria d’ordenació del POUM de Cadaqués. Desembre2013 

 

Les principals línies del POUM en aquest aspecte són: 

- La protecció dels espais de major valor natural i paisatgístic S’identifiquen els espais 
oberts que conformen el mosaic territorial: la faixa litoral i l’entorn dels turons que 
emmarquen el nucli i que es relacionen amb els espais protegits, creant una estructura 
d’espais lliures que permet la formació de corredors verds que comuniquen el nucli urbà de 
Cadaqués amb el territori no urbanitzable del Parc Natural, qualificant d’aquesta manera com 
espai lliure els sòls de major valor natural. 

La protecció del 90,7% del terme municipal de Cadaqués respon al fet que pràcticament la 
totalitat del sòl està inclòs en el Parc Natural del cap de Creus o protegit pel PDUSC. Així 
doncs, les accions previstes des del POUM pel que fa al sòl no urbanitzable, van lligades a la 
gestió del Parc i als condicionants de la protecció sectorial i territorial establertes. 

En aquest sentit, el POUM tracta de protegir els àmbits i elements més representatius del 
nucli i del seu entorn per tal de preservar el caràcter, imatge i identitat del poble de 
Cadaqués, ordenant-los i establint una gestió eficaç del medi com a requisit per a un 
desenvolupament sostenible. 

La proposta del POUM en relació als principals sistemes d’espais lliures que estructuren el 
territori es fonamenta en la identificació d’aquells àmbits o elements que han d’exercir 
tasques de connexió i articulació del sistema d’espais oberts territorials, convertint-se al 
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mateix temps en nous espais de referència per la seva alta qualitat ambiental i la seva 
capacitat de donar continuïtat als espais lliures urbans. 

Així doncs, s’estableix com a criteri la protecció paisatgística de l’entorn de les cales i la 
revalorització i potenciació del camí de Ronda que les relaciona. Amb el mateix objectiu es 
pretén recuperar els recorreguts i camins històrics que comunicaven l’interior del nucli i els 
camps amb el mar i estructurar-los de manera que estableixin relacions amb altres espais 
lliures, equipaments i/o recorreguts. 

De la mateixa manera, es preserva d’edificar els espais amb més pendent, major valor 
natural o visualment més exposats i que la seva edificació pugui suposar un impacte negatiu 
en la imatge de Cadaqués, tot potenciant l’estructura de recorreguts que s’endinsen en el 
parc natural, provinents en la majoria de casos d’antics camins rurals, que encadenats als 
espais lliures més urbans, sempre formen part d’aquesta nova estructura de relacions entre 
recorreguts per a vianants – espais verds – equipaments. 

- La potenciació de la xarxa de recorreguts. El POUM proposa un nou projecte d’espais 
lliures i equipaments que permeti integrar-los amb les zones lliures urbanes i als espais i 
recorreguts existents més emblemàtics del nucli, esdevenint un nou sistema estructurat i 
cohesionat a través de la construcció d’una xarxa d’eixos verds interiors. 

En aquest sentit la recuperació dels antics camins (camí de l’antic Molí d’en Gay) o 
l’establiment de nous recorreguts (en sentit longitudinal i transversal), sobre tot per a 
vianants, es relaciona amb el reconeixement d’espais lliures que tenen valor per les seves 
qualitats ambientals, històriques o culturals, com són els espais mirador, els punts de relació 
com les places, els equipaments... així com la preservació d’elements singulars, tot i el seu 
gra petit de detall, però que són característics del poble de Cadaqués, tals com els murs de 
pedra seca, les oliveres, els recs... 

Les comunicacions transversals formen part de la nova xarxa de recorreguts especialment 
l’antic camí de Port Lligat, els traçats dels nous camins que travessen l’àmbit de s’Oliguera i 
Turó dels Calders fins al camí des Molí 

- Els nous parcs. Els nous parcs i connectors urbans relacionats s’ordenen i integren a àmbits 
significatius del nucli i a equipaments i recorreguts per a vianants. La proposta prioritza la 
conservació de les estructures bàsiques de connectivitat i el manteniment dels elements 
característics del paisatge com són els aterrassaments del terreny configurats amb murs de 
pedra natural i la conservació de la vegetació autòctona. 

El parc de Ses Oliveres està pensat per constituir una nova orientació del paisatge urbà de 
Cadaqués. La localització d’aquest espai amb unes qualitats paisatgístiques i culturals 
especials es preserva i es converteix en un nou espai verd públic al servei de la població, 
que té la seva continuïtat.en l’espai de S’Oliguera 2. 

Pràcticament el 70% de l’àmbit del Quatre camins es destina a reserva de sistema d’espai 
lliure, concretant en els sòls del Birbenc i el paratge de l’àmbit de l’antic embarcador de 
Portlligat, tot fomentant el lligam amb la platja de Portlligat. Així mateix, en el Llané es 
protegeix la zona que pren el nom de la riera des Jòncols, el que representa un 60% de 
l’àmbit, buscant la connexió entre el sòl no urbanitzable i la platja d’es Llané Gros. 

Aquest conjunt d’interaccions tracta sempre d’articular espais a diferents escales a través de 
la transformació d’espais i recorreguts existents. 

- Els nous eixos cívics. La proposta respecte als nous espais lliures urbans s’ha de 
caracteritzar per aproximar les places, els parcs i els equipaments als residents, de manera 
que esdevinguin espais cívics més significatius de relació i intercanvi. Davant la situació 
actual de Cadaqués caracteritzada per la fragmentació de les diferents àrees verdes, el Pla 
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aposta decididament per l’estructuració de nous eixos verds que potenciïn i alhora equilibrin 
el conjunt de la població. 

Per altra banda, es defineix una nova centralitat d’equipaments al voltant de l’actual 
poliesportiu, on es concretarà tota una peça de diferents activitats esportives, de fàcil accés 
per als residents, reforçat amb usos d’aparcament i lleure. 

Al mateix temps, és important que la localització dels nous equipaments s’estableixi en funció 
de criteris de reequilibri i de correcció dels desajustos que es donen en determinats àmbits 
de la vila. Les noves localitzacions pretenen aprofitar la seva capacitat de reforç dels nous 
teixits urbans. 

El nou passeig de la Riera de Sant Vicenç ofereix la possibilitat d’ordenar els diferents 
espais urbans a l’entorn de la esmentada riera, definint aquest espai com un lloc d’identitat 
que ha d’esdevenir característic i de referència com altres llocs de la vila: el Passeig, les 
Ribes... El Pla proposa la definició d’una nova secció de la riera més amable i menys “dura”, 
relacionada amb diferents espais oberts al nou passeig, entesos com extensions d’aquest 
per tal que esdevinguin espais de significació, convivència i relació ciutadana. Aquest espai 
també esdevé una nova entrada al centre històric i a les Ribes, un accés més representatiu i 
adequat paisatgísticament, reforçant el caràcter turístic de Cadaqués. 

La transformació de l’actual riera generarà un nou conjunt d’espais lliures com a elements de 
relació entre els actuals equipaments del casc històric i aquest nou eix. Un factor determinant 
per l’èxit d’aquest eix vertebrador del casc històric és la recent construcció de l’estació 
d’autobusos de Cadaqués i la previsió d’un edifici i espai per aparcament compatible amb 
altres usos de servei, que a l’estar situat just a l’entrada del nucli de població, ofereixi un 
espai atractiu d’arribada, a partir del qual s’estructuri l’eix de la Riera. 

El nou eix de Caials, ha de permetre reestructurar i donar continuïtat als espais lliures 
urbans, els parcs de Turó de Calders, Ses Oliveres que travessaran la península de Caials, 
des de Sa Guarda fins al camí de Ronda, a partir d’una successió d’espais comunicats i 
reforçar la nova ubicació dels equipaments afavorint l’accessibilitat i la connectivitat entre ells 
i en relació amb els espais lliure. 

Aquest eix cívic s’ha de constituir com l’element a partir del qual es definiran els nous 
creixements residencials que han d’esdevenir en aquesta zona de Cadaqués, sempre a 
l’entorn dels nous espais públics. 

En referència a l’àmbit de l’antic embarcador, el POUM orienta la proposta cap a una 
direcció totalment diferent de la inicialment prevista. Per una banda, es replanteja la ubicació 
del nou camp de futbol en la zona d’equipaments anteriorment descrita i de nova centralitat, 
pròxims al centre urbà i de fàcil accés. Per altra banda, el POUM delimita un Pla Especial en 
sòl no urbanitzable per aquesta zona amb l’objecte de definir uns usos i activitats que haurien 
de ser variables en el temps, amb actuacions respectuoses amb la topografia natural i el 
paisatge existent, amb l’objectiu principal de no alterar l’estat actual amb noves 
infraestructures ni edificacions permanents que acabin transformant aquest paisatge. 

 

En resum, l’objectiu final de les diferents actuacions és aconseguir una trama cívica composta per 
“àrees” i “itineraris” relacionats i interconnectats de tal forma que tot actuï com un sistema unitari de 
relacions jerarquitzades, on sigui possible establir la continuïtat entre el nucli històric i els espais 
lliures de l’entorn. 

Pel que fa al sistema de comunicacions, la planificació de les infraestructures de la vila ha de 
suposar, d’una banda, l’oportunitat per millorar les condicions d’accessibilitat, i de l’altra, l’ocasió per 
reforçar-ne la cohesió interna i la interrelació entre les diferents parts. A partir de l’anàlisi de les 
infraestructures existents, el document del Pla proposa un conjunt d’intervencions destinades a 
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resoldre els accessos i dotar d’espais d’aparcament els diferents punts del nucli, en funció de la seva 
càrrega urbana, tot aplicant els mecanismes de gestió previstos en la legislació urbanística per 
assegurar la correcta finalització i manteniment dels espais urbanitzats. La xarxa viària no es 
dissenya només en funció de les necessitats de connexió, sinó també a partir de les oportunitats i les 
preexistències que caracteritzen el lloc, manteniment sempre que sigui possible, aquells elements 
considerats necessaris per conservar la identitat de Cadaqués. 

D’acord amb l’estratègia de reconeixement i revalorització dels elements territorials i locals més 
significatius, un dels principals objectius d’aquest document és la recuperació dels camins històrics 
de Cadaqués, els quals s’aprofiten per estructurar una xarxa de recorreguts per a vianants que 
connecta els diferents espais lliures, equipaments i punts d’interès, siguin existents o proposats. 

Pel que fa als aparcaments, es proposen noves àrees distribuïdes regularment per tot el nucli que, a 
més d’evitar les congestions actuals, facilitin els desplaçaments a peu i alliberin espais cívics 
rellevants com, per exemple, la Riera, dignificant així la qualitat dels vianants. Aquestes bosses 
d’aparcament estan associades als equipaments, espais lliures, llocs d’interès i als vials que els 

comuniquen i són una alternativa a l’aparcament lineal. Atès que tindran un ús estacional, s’han de 
tractar com a espais polivalents, amb una urbanització que permeti convertir-los en espais de relació i 
estada per als residents, durant les èpoques de l’any que no s’utilitzen per a l’estacionament de 
vehicles. 

Les actuacions en matèria de transport públic consisteixen en potenciar el bus, tan interurbà com 
urbà, mitjançant la possible instauració d’un servei de mini bus lligat a la nova localització i ampliació 
de l’estació d’autobusos. Tanmateix, és a l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada que forma part 
d’aquest POUM on es concreta i precisa els requeriments que ha d’acomplir aquest servei. 

En concret, el Pla preveu les següents actuacions : 

- L’arribada al nucli. Per tal de millorar la mobilitat i l’accés al nucli, el Pla proposa la 
construcció d’una rotonda situada a la carretera de Girona a Cadaqués, davant de l’accés a 
la zona industrial. Es pretén resoldre l’accés al polígon industrial del Pla d’en Llorenç per tal 
que serveixi d’espai de maniobra als camions i permeti comunicar amb altres vies 
alternatives d’accés al nucli: possible viari d’accés a l’edifici aparcament de l’entrada o una 
comunicació nord amb el carrer de Majorla, a partir de la recuperació d’un camí existent per 
tal de descongestionar el punt d’arribada, en direcció el cap al Creus, que enllaçaria amb el 
nou vial de Sa Guarda fins arribar al pavelló esportiu, on es tornaria a connectar amb la 
carretera de Portlligat. 
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Imatge 4.1 2. Fotoimatge de la ubicació de la rotonda d’accés a la zona industrial 

 

- Nou aparcament a l’entrada del nucli. L’aparcament existent a l’entrada de Cadaqués per 
carretera és un element clau per alliberar el centre de vehicles i fomentar l’arribada a peu, 
sobretot dels visitants, a través del nou passeig de la Riera que, amb una imatge renovada i 
reduint els cotxes aparcats, s’ha de convertir en l’entrada principal a Cadaqués per a 
vianants. Amb aquest objectiu, es proposa que la zona on es troba l’actual aparcament 
d’arribada pugui convertir-se en un edifici d’aparcaments, l’accés del qual es produeixi a 
través de la carretera d’accés, sense entrar al nucli, facilitant una entrada més directa que 
descongestioni el nus d’arribada. Aquesta actuació haurà d’estudiar-se de tal manera que 
s’integri a la zona i resolgui, en part, la demanda de places d’aparcament. El potencial 
d’aquesta actuació resideix també en els diversos usos admissibles, per tal que pugui tenir 
un funcionament durant tot l’any. 

A més, la proposta millora l’accés actual al pàrquing i a la nova estació d’autobusos i reforça 
el seu paper com a veritable intercanviador i llançadora de fluxos cap al centre històric i la 
resta del nucli urbà. 

- L’eix de Caials. Des de Sa Guarda i a través del càmping, es proposa un nou eix cívic que 
estructuri la xarxa viària a Caials, a partir dels quals s’articulen la resta de vials de distribució 
interna de la península, sempre intentant aprofitar els vials i camins existents millor adaptats 
a la topografia. 

Així mateix, al final de la península de Caials, es proposa per una banda donar continuïtat a 
l’actual c/ Llevant, per tal de millorar l’accessibilitat de tot aquest àmbit, avui molt fragmentat, 
i alliberar el carrer de la Punta de s’Oliguera de circulació transformant-lo en un carrer per a 
vianants. I per altra, donar continuïtat al Carrer Llebeig fins a la Platja Sa Confitera. 

- L’accés al Llané. La zona del Llané funciona actualment com un gran atzucac amb un vial 
únic d’entrada i sortida. La dificultat topogràfica i morfològica del lloc dificulta la possibilitat 
d’un accés alternatiu. En aquest sentit el Pla proposa petites actuacions a través de 
l’obertura d’alguns vials que donin continuïtat als existents i evitin els atzucacs. Aquestes 
petites actuacions es situen en l’àmbit entre el carrer de la Verge de Montserrat i l’Avinguda 
del Pi, i entre l’avinguda del Pi i el carrer Ramon Muntaner. 
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D’altra banda per tal de millorar la seguretat en la circulació viària s’ha previst l’ampliació de 
la secció del carrer fins a un mínim de 5m a l’avinguda del Doctor Bartomeus en el tram de 
carrer més estret, afectant el jardí d’unes cases. Aquesta operació es considera necessària 
ja que ha de permetre resoldre la circulació a la zona del Llané. 

El Pla estableix una xarxa viària en funció de la seva jerarquia i de les necessitats 
estructurals dels sistemes. En el seu disseny s’estableixen les amplades mínimes 
necessàries per a vianants, l’espai per a la circulació i espai per aparcaments. 

Imatge 32.  Jerarquització de la xarxa viària 

 
Font: Redactors del POUM.  

 

L’estructura de la nova xarxa viària s’articula segons les següents categories: 

- Els vials principals són els grans eixos estructuradors de les diverses parts del nucli, garanteixen 
una amplada de 9-10 metres, i dos sentits de circulació. 

- Els vials secundaris que pengen d’aquests i ressegueixen camins i vials existents, i complementen 
els vials principals, mantindran una secció de 7 metres (4m de calçada i 3m vianants i/o 
aparcament), com molts dels carrers existents 

- Els carrers terciaris que complementen els anteriors. Així també es distingeix la trama de carrers 
del casc històric per la seva irregularitat en el traçat i la seva secció, on es la circulació rodada de 
vehicles es fa difícil. 
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- Els vials d’ús restringit, són aquells que per la seva morfologia i elements que el configuren, com 
són murs de pedra, restringeixen el seu pas per a veïns o permeten únicament el pas de vehicles 
de servei o manteniment, i es caracteritzen perquè donen prioritat al vianant. 

Els camins o recorreguts per a vianants que discorren per tot el poble comunicant les diferents zones 
i donant continuïtat als espais lliures existents i proposats. Els nous recorreguts hauran de garantir un 
pas entre 3 i 4metres. Es distingeix els camins que s’endinsen en el parc del camí de Ronda, que va 
resseguint el litoral. 

 

La majoria d’aquestes propostes que defineix el POUM per les infraestructures viàries, es reflecteixen 
i detallen en apartats posteriors del present document. 
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4. AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA PEL POUM 

4.1. ESTIMACIÓ DEL NOMBRE DE VIATGES GENERATS 

Els EAMG referents al planejament urbanístic, per avaluar la mobilitat generada, han de fer una 
estimació del nombre de desplaçaments que generin les diferents activitats i usos del sòl amb els 
següents ràtios mínims de viatges generats/dia, llevat d’aquells supòsits en què es justifiqui l’adopció 
de valors inferiors.  

En el present estudi s’han utilitzat les taules que figuren a l’annex 1 del Decret 344/2006 i que es 
reprodueix, a continuació: 

Taula 13. Viatges generats/dia pels diferents usos. 

 Viatges generats/dia 

Ús habitatge 7 viatges/habitatge o 3 viatges/persona 

Ús residencial 10 viatges / 100 m2 de sostre 

Ús industrial 5 viatges/100 m2 de sostre 

Ús comercial 50 viatges/100 m2 de sostre 

Ús d’oficines 15 viatges / 100 m2 de sostre 

Zones verdes 5 viatges/100 m2 de sòl 

Equipaments 20 viatges/100 m2 de sostre 

Franja costanera 5 viatges / m de platja 
Font: Decret 344/2006, de 19 de setembre. 

 

En el tipus d’activitat que s’implantarà en cadascun dels sectors es concretarà en el planejament 
derivat, així com l’anàlisi més concret de la mobilitat generada en cadascun dels sectors. 

A efectes dels diferents càlculs de mobilitat generada, en el cas dels equipaments considerades Esua 
(Equipament sense ús assignat) i/o docents s’ha considerat una edificabilitat de 0,75 m2 de sostre 
per cada 1 m2 de sòl, ja que d’acord amb l’equip redactor del POUM de Cadaqués es considera que 
aquest és un valor mitjà força aproximat de les superfícies de sostre dels equipaments futurs que 
s’implantaran al municipi.  

L’ús per aparcaments s’ha considerat que no generen desplaçaments per si sols i pels considerats 
zona hotelera s’ha utilitzat la edificabilitat extreta dels paràmetres normatius.  

En l’ús d’habitatge, el Decret preveu utilitzar el valor més gran entre 7 viatges/habitatge o 3 
viatges/persona. S’ha considerat que el valor més desfavorable és utilitzar 3 viatges per persona, 
considerant que la mitjana de l’any 2001 era de 2,9 persones per llar (és a dir 8,7 viatges/habitatge). 
 

 

 

Tenint en compte aquesta consideració, l’estimació de la mobilitat generada en cadascun dels 
sectors i per cadascun dels usos previstos de cada sector, són els que es mostren a les següents 
taules. 

És important mencionar, que per l’ús d’habitatges només s’han comptabilitzat els desplaçaments que 
originaran els habitatges de nova implantació. És a dir, del total dels habitatges permeses en cada 
sector s’hi ha restat els habitatges existents.   

Població any 2001: 2.390  

Habitatges principals any 2001: 826 2,9 persones/habitatges 
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Taula 14. Mobilitat generada pels Plans Parcial Urbanístics (PPU) del POUM de Cadaqués  

Estimació del nombre de viatges 

Sectors usos 
Superfície (m2) Tipus 

residencial 
Ús sòl 

Nre habitatges Núm. 
persones (2,9 
pers./habit.) 

Ràtio Viatges/dia 
Sòl Sostres Totals Nova implantació 

SUD-1 SA GUARDA 
 

148.219 22.233 2 Residencial, hoteler 
    

5.603 

Sòl públic 

Espais lliures 54.841 -      5 viat./100 m2 sòl 2742,05 

Equipaments1 10.375 7.781 E7 (reserva o ús 
no assignat)     20 viat./100 m2 st 1556,25 

Sistema viari 17.786       -  

Sòl privat 
Habitatges 46.522 18.144 

  
104 103 298,7 

7 viatges/habit. 728 

3 viat./pers. 896,1 

Hoteler 19.601 4.089    -  10 viat./100 m2 st 408,9 

             

SUD-2 TURÓ DE CALDERS   101.768 11.652 2 Residencial     2.277 

Sòl públic 

Espais lliures 17.301 -      5 viat./100 m2 sòl 865,05 

Equipaments1 6.106 4.579,50 E7 (reserva o ús 
no assignat)     20 viat./100 m2 st 915,9 

Sistema viari 17.301 -      - - 

Sòl privat Habitatges 61.061 11.652 
  

61 57 165.3 
7 viatges/habit. 399 

3 viat./pers. 495,9 

             
SUD-3 S’OLIGUERA-1   81.161 10.551 1 Residencial     2.371 

Sòl públic 

Espais lliures 12.929 -      5 viat./100 m2 sòl 646,45 

Equipaments1 8.076 6.057 
E7 (reserva o ús 

no assignat)     20 viat./100 m2 st 1211,4 

Sistema viari 12.174       - - 

Sòl privat Habitatges 47.982 10.556 
  

60 59 171,10 
7 viatges/habit. 413 

3 viat./pers. 513,3 

             
SUD-4 S’OLIGUERA-2   34.276 5.141 1 Residencial 

    
485 

Sòl públic 
Espais lliures 5.347 -      5 viat./100 m2 sòl 267,35 

Sistema viari 5.121       - - 

Sòl privat Habitatges 23.812 5.141   25 25 72.50 
7 viatges/habit. 175 

3 viat./pers. 217,5 

             

SUD-5 RACÓ D’ES CALDERS   53.873 5.387 2 Residencial     1.232 

Sòl públic 

Espais lliures 11.852 -      5 viat./100 m2 sòl 592,6 

Equipaments1 2.694 2.020,5 E7 (reserva o ús 
no assignat)     20 viat./100 m2 st 404,1 
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Estimació del nombre de viatges 

Sectors usos 
Superfície (m2) Tipus 

residencial 
Ús sòl 

Nre habitatges Núm. 
persones (2,9 
pers./habit.) 

Ràtio Viatges/dia 
Sòl Sostres Totals Nova implantació 

Sistema viari 7.003 -      - - 

Sòl privat Habitatges 32.324 5.387   32 27 78.3 
7 viatges/habit. 189 

3 viat./pers. 234,9 

    
         

SUD-6 CAIALS 4   39.119 3.912 2 Residencial i hoteler     685 

Sòl públic 
Espais lliures 10.562 -    -  5 viat./100 m2 sòl 528,1 

Aparcaments2 1.174 - 
     

- - 

Sòl privat Habitatges 27.383 3.912   20 18 52 
7 viatges/habit. 126 

3 viat./pers. 156,6 

             

SUD- 7 PORTLLIGAT 1   53.427 3.206 2 Residencial 
    

1.911 

Sòl públic 
Espais lliures 37.185 -      5 viat./100 m2 sòl 1859,25 

Sistema viari 1015       - - 

Sòl privat Habitatges 15.227 3.206   6 6 17 
7 viatges/habit. 42 

3 viat./pers. 52,2 

           TOTAL SUDs (Sòl Urbanitzat Delimitat) 14.564 

 

 1 Equipaments. El m2 de sostre s’han calculat amb un índex d’edificabilitat net estimat  de 0,75 m2st/m2sòl, ja que dins el POUM es considerà un valor mitjà força aproximat de les superfícies de sostre dels equipaments futurs que s’implantaran al municipi.  

2 Els aparcaments no generen desplaçaments per si sols, són associats als usos del sector. 
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Taula 15. Mobilitat generada pels plans de millora urbana (PMU) del POUM de Cadaqués  

Estimació del nombre de viatges 

Sectors i usos 
Superfície (m2) Tipus 

residencial 
Ús sòl dominant 

Nre habitatges 
Núm. persones Ràtio Viatges/dia 

Sòl Sostre Totals Nova implantació 

PMU-1 Pla d'en Llorenç 2.815 1.661 - Industrial     114 

Espais lliures 619 -    - - 5 viat./100 m2 sòl 30,95 

Serveis tècnics3 394 - 
     

- - 

Industrial 1.830 1.661    - - 5 viat./100m2st 83,04 

          

PMU-2 Carretera de Portlligat 1 9,273 5,333 1 Residencial, hoteler     833 

Espais lliures 1,391 -    - - 5 viat./100 m2 sòl 69,55 

Equipaments1 464 348 E4 (Cultural, social i 
religiós)   - - 20 viat./100 m2 st 69,6 

Sistema viari 1,855 -      - - 

Sistema hidrogràfic 927 -      - - 

Habitatges 

4.173 

4.500   48 41 118.9 
7 viatges/habit. 287 

3 viat./pers. 356,7 

Altres usos dominants (hoteler, 
hostals ...) 500    - - 10 viat./100 m2st 50 

          
PMU-3 Sa Tarongeta 3 3.376 5.590 mixte Residencial 

    
814 

Espais lliures 844 -    - - 5 viat./100 m2 sòl 42,2 

Sistema viari 844 -      - - 

Habitatges 
1.688 

4.919,2   52 52 145.6 
7 viatges/habit. 364 

3 viat./pers. 436,8 

Comercial 671      50 viat./100 m2st 335,4 

          

PMU-4 Illa Pg. Miquel Rosset 1.130 950 1 Residencial     87 

Espais lliures 181 -      5 viat./100 m2 sòl 9,05 

Sistema viari 407 -      - - 

Habitatges 542 950   9 9 26.1 
7 viatges/habit. 63 

3 viat./pers. 78,3 

          
PMU-5 Es Colom 4.106 1.276 2 Residencial     17 

Habitatges 4.106 1.276   8 2 6 
7 viatges/habit. 14 

3 viat./pers. 17,4 

          
PMU-6 Camp de futbol 35.498 8.520 mixte Residencial     2.368 

Espais lliures 7.100 -    - - 5 viat./100 m2 sòl 355 
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Estimació del nombre de viatges 

Sectors i usos 
Superfície (m2) Tipus 

residencial 
Ús sòl dominant 

Nre habitatges 
Núm. persones Ràtio Viatges/dia 

Sòl Sostre Totals Nova implantació 

Equipaments1 9.939 7.454,25 E7 (reserva o ús no 
assignat)   - - 20 viat./100 m2 st 1.490,85 

Habitatges 10.649 8.520   60 60 174 
7 viatges/habit. 420 

3 viat./pers. 522 

          
PMU-7 Platja Confitera-1 13.633 3.817 2 Residencial     235 

Sistema viari 1.636 -    - - - - 

Aparcaments2 1.091 -    - - - - 

Habitatges 10.906 3.817   31 27 78 
7 viatges/habit. 189 

3 viat./pers. 234,9 

  

TOTAL PMU (Plans de Millora Urbana) 4.469 
 

1 Equipaments. El m2 de sostre s’han calculat amb un índex d’edificabilitat net estimat  de 0,75 m2st/m2sòl, ja que dins el POUM es considerà un valor mitjà força aproximat de les superfícies de sostre dels equipaments futurs que s’implantaran al municipi.  
2 Els aparcaments no generen desplaçaments per si sols, són associats als usos del sector. 
3 Serveis tècnics. No generen desplaçaments.  
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Taula 16. Mobilitat generada pels polígons d’actuació (PAU) del POUM de Cadaqués  

Estimació del nombre de viatges 

Sectors i usos 
Superfície (m2) 

Tipus ordenació Ús dominant 
Nre habitatges Núm. persones 

(2,9 pers./hab.) 
Ràtio Viatges/dia 

Sòl Sostre Totals Nova implantació 

PAU-1 La Pineda 15.706 3.610 2 Residencial     104 

Espais lliures 855 -      5 viat./100 m2 sòl 42,75 

Sistema viari 1.620 -      - - 

Habitatges 13.231 3.899   11 7 20.3 
7 viatges/habit. 49 

3 viat./pers. 60,9 

          

PAU-2 Carrer Eugeni d'Ors 5.253 1.434 2 Residencial     44 

Sistema viari 172 - 
     

- - 

Habitatges 5.081 1.434 
  

7 5 14.5 
7 viatges/habit. 35 

3 viat./pers. 43,5 

          
PAU-3 Carrer Trilla 621 660 1 Residencial     52 

Sistema viari 305 -      - - 

Habitatges 316 660   6 6 17.4 
7 viatges/habit. 42 

3 viat./pers. 52,2 

          

PAU-4 Sa Tarongeta 1a 2.987 5.765 1 Residencial, hoteler 
i comercial     509 

Equipaments1 28 21 E7 (reserva o ús no 
assignat)   - - 20 viat./100 m2 st 4.2 

Espais lliures 169 -    - - 5 viat./100 m2 sòl 8.45 

Sistema viari 1.027       - - 

Habitatges 1.763 3.756   57 57 165.3 
7 viatges/habit. 399 

3 viat./pers. 495.9 

          

PAU-5 Sa Tarongeta 1b 1.009 4.738 1 Residencial, hoteler 
i comercial     231 

Sistema viari 54 -      - - 

Habitatges 
955 

1.087 
  

10 10 29.0 
7 viatges/habit. 70 

3 viat./pers. 87 

Hoteler 1.444    - - 10 viat./100 m2 st 144,4 

          

PAU-6 Sa Tarongeta 1c 4.382 7.887 1 Residencial, hoteler 
i comercial     1.644 

Sistema viari 1.340 -      - - 

Habitatges 
3.042 

5.521 
  

55 53 153,7 
7 viatges/habit. 371 

3 viat./pers. 461,1 

Comercial 2.366    - - 50 viat./100 m2 st 1.183 
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Estimació del nombre de viatges 

Sectors i usos 
Superfície (m2) 

Tipus ordenació Ús dominant 
Nre habitatges Núm. persones 

(2,9 pers./hab.) 
Ràtio Viatges/dia 

Sòl Sostre Totals Nova implantació 

          
PAU-7 Rierassa 1 488 1.172 1 Residencial     96 

Sistema viari 195 -      - - 

Habitatges 293 1.172   11 11 31.9 
7 viatges/habit. 77 

3 viat./pers. 95,7 

          
PAU-8 Rierassa 2 629 2.264 1 Residencial     191 

Sistema viari 63 -      - - 

Habitatges 566 2.264   22 22 63.8 
7 viatges/habit. 154 

3 viat./pers. 191,4 

          
PAU-9 Rierassa 3 940 - 1 Residencial 

    
0 

Sistema viari 181 -      - - 

Habitatges 758 -   Existents - 
7 viatges/habit. - 

3 viat./pers. - 

          
PAU-10 Sa Guarda 2 4.283 936 2 Residencial     17 

Sistema viari 539 - 
     

- - 

Habitatges 3.744 936   2 2 5.8 
7 viatges/habit. 14 

3 viat./pers. 17,4 

          
PAU-11 Es vigilant 818 1.471 1 Residencial     138 

Equipaments1 10 7,5 E1/E4   - - 20 viat./100 m2 st 1,5 

Espais lliures 322 -    - - 5 viat./100 m2 sòl 16,1 

Habitatges 486 1,471   14 14 40.6 
7 viatges/habit. 98 

3 viat./pers. 121,8 

          

PAU-12 Castell de Sant Jaume 3.650 1.460 1 Residencial     74 

Espais lliures 781 -    - - 5 viat./100 m2 sòl 39,05 

Sistema viari 1035 -    - - - - 

Aparcaments2 65 -    - - - - 

Habitatges 1.770 1.460   10 4 11.6 
7 viatges/habit. 28 

3 viat./pers. 34,8 

          
PAU-13 C. Josep Maria Prim 1.185 864 1 Residencial     70 

Sistema viari 319 -    - - - - 

Habitatges 866 864   8 8 23.2 
7 viatges/habit. 56 

3 viat./pers. 69,6 
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Estimació del nombre de viatges 

Sectors i usos 
Superfície (m2) 

Tipus ordenació Ús dominant 
Nre habitatges Núm. persones 

(2,9 pers./hab.) 
Ràtio Viatges/dia 

Sòl Sostre Totals Nova implantació 

          
PAU-14 Puig d'en Sanés 38.563 8.500 2 Residencial     586 

Espais lliures 7.713 -    - - 5 viat./100 m2 sòl 385,65 

Sistema viari 4.628 -    - - - - 

Habitatges 26.223 8.484 
  

24 23 66,7 
7 viatges/habit. 161 

3 viat./pers. 200,1 

          
PAU-15 Ses Oliveres 6.619 1.690 2 Residencial     87 

Espais lliures 871 -    - - 5 viat./100 m2 sòl 43,55 

Sistema viari 291 -    - - - - 

Habitatges 5.457 1.690 
  

6 5 14.5 
7 viatges/habit. 35 

3 viat./pers. 43,5 

          
PAU-16 Carrer Migjorn 3.666 1.384 2 Residencial     120 

Espais lliures 321 -    - - 5 viat./100 m2 sòl 16,05 

Sistema viari 577 -    - - - - 

Habitatges 2.768 1.384 
  

12 12 34.8 
7 viatges/habit. 84 

3 viat./pers. 104,4 

          
PAU-17 Carrer Solitari 2.388 685 2 Residencial     35 

Sistema viari 432 -    - - - - 

Habitatges 1.956 685   4 4 11.6 
7 viatges/habit. 28 

3 viat./pers. 34,8 

          
PAU-18 S'Oliguera 3 12.199 3.112 2 Residencial     157 

Espais lliures 1.235 -    - - 5 viat./100 m2 sòl 61,75 

Sistema viari 1.179 -    - - - - 

Aparcaments2 1.095 -    - - - - 

Serveis tècnics3 37 -    - - - - 

Habitatges 8.653 3.112   16 11 31.9 
7 viatges/habit. 77 

3 viat./pers. 95,7 

          
PAU-19 S'Oliguera 4 10.675 3.285 2 Residencial     70 

Sistema viari 1.014 -    - - - - 

Aparcaments2 258 -    - - - - 

Serveis tècnics 17 -    - - - - 

Habitatges 9.386 3.285   14 8 23.2 
7 viatges/habit. 56 

3 viat./pers. 69,6 
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Estimació del nombre de viatges 

Sectors i usos 
Superfície (m2) 

Tipus ordenació Ús dominant 
Nre habitatges Núm. persones 

(2,9 pers./hab.) 
Ràtio Viatges/dia 

Sòl Sostre Totals Nova implantació 

PAU-20 Caials 2 26.991 5.550 2 Residencial     625 

Espais lliures 7.618 -    - - 5 viat./100 m2 sòl 380,9 

Sistema viari 3.525 -    - - - - 

Habitatges 15.848 5.550   31 28 81.2 
7 viatges/habit. 196 

3 viat./pers. 243,6 

          

PAU-21 Carpediem club 18.329 6.240 1 Residencial i hoteler     660 

Espais lliures 1.178 -    - - 5 viat./100 m2 sòl 58.9 

Sistema viari 977 -    - - - - 

Habitatges 1.375 1.800   18 18 52.2 
7 viatges/habit. 126 

3 viat./pers. 156,6 

Hoteler 14.799 4.440 
   

- - 10 viat./100 m2 st 444 

          
PAU-22 Quatre camins sud-1 41.108 2.914 2 Residencial     391 

Espais lliures 7.650 - 
   

- - 5 viat./100 m2 sòl 382,5 

Sistema viari 2.768 -    - - - - 

Sistema hidrològic 1.535 -      - - 

Serveis tècnics3 13 -    - - - - 

Habitatges 29.142 2.896   6 1 2.9 
7 viatges/habit. 7 

3 viat./pers. 8,7 

          

PAU-23 Quatre camins sud-2 20.732 2.000 - Hoteler     577 

Espais lliures 7.537 -    - - 5 viat./100 m2 sòl 376,85 

Sistema viari 245 -    - - - - 

Aparcaments2 1.481 -    - - - - 

Sistema hidrològic 896 -      - - 

Hoteler 10.573 2.000    - - 10 viat./100 m2 st 200 

          
PAU-24 Platja de s'Alqueria-1 8.062 1.273 2 Residencial     273 

Espais lliures 4.424 -    - - 5 viat./100 m2 sòl 221,2 

Habitatges 3.638 1.273   6 6 17.4 
7 viatges/habit. 42 

3 viat./pers. 52,2 

          
PAU-25 Platja de s'Alqueria-2 17.283 4.575 2 Residencial     107 

Espais lliures 1.626 -    - - 5 viat./100 m2 sòl 81,3 

Sistema viari 907 -    - - - - 

Habitatges 14.750 4.575   9 3 8.7 
7 viatges/habit. 21 

3 viat./pers. 26,1 
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Estimació del nombre de viatges 

Sectors i usos 
Superfície (m2) 

Tipus ordenació Ús dominant 
Nre habitatges Núm. persones 

(2,9 pers./hab.) 
Ràtio Viatges/dia 

Sòl Sostre Totals Nova implantació 

PAU-26 Puig de Sa Guineu 49.527 4.710 2 Residencial     135 

Espais lliures 2.174 -    - - 5 viat./100 m2 sòl 108,7 

Sistema viari 3.308 -    - - - - 

Aparcaments2 694 -    - - - - 

Habitatges 43.351 4.758 
  

10 3 8.7 
7 viatges/habit. 21 

3 viat./pers. 26,1 

          
PAU-27 L'Heretat 9.764 - 1 Residencial     152 

Equipaments1 481 360,75 E4     20 viat./100 m2 st 72,15 

Espais lliures 1.587 -    - - 5 viat./100 m2 sòl 79,35 

Sistema viari 1.878 -    - - - - 

Aparcaments2 500 -    - - - - 

Habitatges 5.818 -   Existents - 
7 viatges/habit. - 

3 viat./pers. - 

          
TOTAL PAU (Polígons d’Actuació) 7.144 

 

1 Equipaments. El m2 de sostre s’han calculat amb un índex d’edificabilitat net estimat  de 0,75 m2st/m2sòl, ja que dins el POUM es considerà un valor mitjà força aproximat de les superfícies de sostre dels equipaments futurs que s’implantaran al municipi.  
2 Els aparcaments no generen desplaçaments per si sols, són associats als usos del sector. 
3 Serveis tècnics. No generen desplaçaments.  
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Imatge 33. Estimació del nombre de desplaçaments dels SUD 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la taula anterior. 

 

Imatge 34. Estimació del nombre de desplaçaments dels PMU  
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la taula anterior. 
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Imatge 35. Estimació del nombre de desplaçaments dels PAU 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la taula anterior. 

 

Així, i segons els càlculs i consideracions anteriors, s’estima una mobilitat generada de 26.177 
desplaçaments diaris totals.  

A part dels sectors de creixement també s’han calculat els desplaçaments vinculats a la franja 
costanera (platges), tal i com fixa el decret 344/2006. Aquests desplaçaments només s’han calculat 
per les platges que es troben en el casc urbà de Cadaqués o a les seves proximitats. 
  

Taula 17. Estimació del nombre de desplaçaments per la franja costanera  

Estimació núm. desplaçaments per la franja costanera 

Platges 
Metres lineals 

Ràtio 
Viatges 

generats  

Platja Gran 210 5 viatges/m de platja  1.050 

Es Llaner Gros 85 5 viatges/m de platja 425 

TOTAL DESPLAÇAMENTS 1.475 
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Taula 18 Repartiment dels desplaçaments 

 Desplaçaments 

PPUs 14.564 

PMUs 4.469 

PAUs 7.144 

Platges 1.475 

 

En els plànols núm.2 de l’annex, es mostra gràficament la generació de mobilitat en cadascun dels 
sectors previstos en el POUM de Cadaqués. La seva identificació és un pas previ per establir la 
proposta de xarxes d’itineraris principals que uneixin els punts de major atracció i generació de 
viatges del municipi. 

4.2. DISTRIBUCIÓ MODAL DELS DESPLAÇAMENTS 

La hipòtesi de la distribució modal pels diferents usos dels nous sectors del POUM s’ha basat amb la 
distribució modal actual del transport a Cadaqués tenint en compte l’Enquesta de Mobilitat Obligada 
de l’any 2011, de la informació obtinguda de zones de característiques similars i de la informació de 
l’enquesta de mobilitat quotidiana de Catalunya a l’any 2006.  

En la distribució modal actual es pot observar que la majoria de desplaçaments es realitzen 
mitjançant el vehicle privat degut a que l’oferta actual de transport públic és escassa i nul·la pel que 
fa a connexió intraurbana. Així doncs, l’ús de vehicle privat és alt i l’ús de transport públic és baix. 

El repartiment modal actual dels desplaçaments interns i externs a Cadaqués segons l’enquesta de 
Mobilitat Obligada de l’any 2001  és el següent:  

Taula 19. Repartiment modal actual dels desplaçaments interns i externs a Cadaqués. Any 2001 

Tipus de desplaçaments Vehicle privat Transport públic  No motoritzat Total 

Desplaçaments interns 65,5% 0% 34,5% 100% 

Desplaçaments externs 73,3% 26,7% 0% 100% 

 

Pel que fa a la hipòtesi del repartiment modal s’ha considerat un probable augment dels 
desplaçaments sostenibles (a peu, bicicleta i en transport públic) en detriment del vehicle privat degut 
que aquest estudi proposa varies mesures per tal de potenciar-los. Tot i això, aquesta hipòtesi no és 
molt ambiciosa degut a les característiques físiques del municipi.  

Així doncs, la distribució modal prevista per a la mobilitat futura de Cadaqués es caracteritza per un 
increment dels modes de transport en la mobilitat interna del no motoritzat (a peu principalment) i del 
transport públic per la proposta de bus urbà a l’època estival, i per la mobilitat intermunicipal un 
increment del transport col·lectiu. A continuació es mostra la distribució modal prevista. 

Taula 20. Repartiment modal previst pels desplaçaments interns i externs a Cadaqués. 

Tipus de desplaçaments Vehicle privat Transport públic  No motoritzat Total 

Desplaçaments interns 60% 2% 38% 100% 

Desplaçaments externs 70% 30% 0% 100% 
 

Per tal de calcular la distribució modal de la mobilitat generada per a cadascun dels sectors cal 
conèixer quin percentatge pertany a desplaçaments interns i quin a externs. Tenint en compte la 
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mobilitat actual, s’ha considerat que la meitat de la mobilitat que es generarà amb el 
desenvolupament del POUM serà interna i la resta externa. 

A continuació es presenten tots els criteris que s’han tingut en compte alhora de calcular la distribució 
modal de la mobilitat generada:  

- Es considera que tota la mobilitat generada en els espais lliures és interna, és tova (a peu o 
en bicicleta) i per tant no utilitza el transport motoritzat. 

- De la mobilitat restant, s’ha considerat que el 50% serà mobilitat interna i el 50% restant 
externa. 

- Repartiment modal de la mobilitat interna serà el següent: 60% vehicle privat, 2% transport 
públic i 38% a peu o en bicicleta.  

- Repartiment modal de la mobilitat externa: 70% vehicle privat i 30% transport públic. 

- Ocupació mitjana del vehicle privat: 1,3 ocupants/vehicle 

- Ocupació mitjana del vehicle privat per accedir a les platges: 2,5 ocupants/vehicle 

La taula següent mostra un resum de l’activitat que generarà el desenvolupament de cada àmbit 
d’estudi. És necessari tenir en compte que aquests són valors màxims que preveu el planejament si 
les actuacions s’executen en la seva totalitat. 

Taula 21. Repartiment modal proposat dels PPU definits en el POUM 

Sector Desplaçaments 
generats 

Mobilitat 

VP 
VP 

vehicles TP NM 

SUD-1 5.603 1.860 1.430 458 3.286 

SUD-2 2.277 918 706 226 1.133 

SUD-3 2.371 1.121 862 276 974 

SUD-4 485 141 109 35 309 

SUD-5 1.232 415 320 102 714 

SUD-6 685 102 78 25 558 

SUD-7 1.911 34 26 8 1869 

TOTAL 14.582 4.602 3.540 1.133 8.846 
 

Taula 22. Repartiment modal proposat dels PMU definits en el POUM 

Sector Desplaçaments 
generats 

Mobilitat 

VP 
VP 

vehicles TP NM 

PMU-1 114 54 42 13 47 

PMU-2 833 496 382 122 215 

PMU-3 814 502 386 124 189 

PMU-4 87 51 39 13 24 

PMU-5 17 11 9 3 3 

PMU-6 2.368 1.308 1.006 322 737 

PMU-7 235 153 117 38 45 

TOTAL 4.469 2.575 1.981 634 1.260 
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Taula 23. Repartiment modal proposat dels PAU definits en el POUM 

Sector Desplaçaments 
generats 

Mobilitat 

VP 
VP 

vehicles TP NM 

PAU-1 104 40 30 10 54 

PAU-2 44 28 22 7 8 

PAU-3 52 34 26 8 10 

PAU-4 509 325 250 80 103 

PAU-5 231 150 116 37 44 

PAU-6 1.644 1.069 822 263 312 

PAU-7 95,7 62 48 15 18 

PAU-8 191,4 124 96 31 36 

PAU-9 0 0 0 0 0 

PAU-10 17 11 9 3 3 

PAU-11 138 79 61 19 39 

PAU-12 74 23 17 6 46 

PAU-13 70 45 35 11 13 

PAU-14 586 130 100 32 424 

PAU-15 87 28 22 7 52 

PAU-16 120 68 52 17 36 

PAU-17 35 23 17 6 7 

PAU-18 157 62 48 15 80 

PAU-19 70 45 35 11 13 

PAU-20 625 158 122 39 427 

PAU-21 660 390 300 96 173 

PAU-22 391 6 4 1 384 

PAU-23 577 130 100 32 415 

PAU-24 273 34 26 8 231 

PAU-25 107 17 13 4 86 

PAU-26 135 17 13 4 114 

PAU-27 152 47 36 12 93 

TOTAL 7.144 3.146 2.420 774 3.223 
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Taula 24. Repartiment modal proposat per a l’accés a les platges 

Sector Desplaçaments 
generats 

Mobilitat 

VP 
VP 

vehicles TP NM 

Platja Gran 1.050 683 273 168 200 

Es Llaner Gros 425 276 111 68 81 

TOTAL 1.475 959 384 236 280 
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5. XARXES PRINCIPALS DE MOBILITAT 

En aquest apartat es realitza una breu diagnosi dels diferents grans temes relacionat amb la mobilitat 
del municipi de Cadaqués, i es realitzen propostes integrals d’ordenació. Els eixos guia que es 
segueix per les propostes són: 

• El manteniment d’un entorn de qualitat ambiental. 

• La seguretat i comoditat dels desplaçaments a peu. 

• Un nivell suficient d’accessibilitat al transport públic. 

• Assegurar la capacitat de les vies i les condicions de fluïdesa en la circulació. 

 
Primerament cal destacar que el conjunt de mesures adoptades en el POUM de Cadaqués han de 
contemplar les directrius establertes en la legislació de mobilitat. En aquest sentit cal establir per a 
totes les actuacions de desenvolupament, gestió o execució urbanes els criteris establerts a l’article 
4.1a del Decret 344/2006: 

a. L’amplada mínima dels carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable amb la senyalització corresponent 
a zona 30, d’acord amb el que estableix el Reglament general de circulació, ha de ser de 10 metres. 

b. L’amplada mínima dels carrers planificats com a xarxa bàsica en sòl urbanitzable, així com els trams de 
carretera definits com a trams urbans, ha de ser d’11 metres. 

c. L’amplada mínima dels carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable per on discorri un itinerari de la 
xarxa bàsica de bicicletes han de tenir una amplada addicional de 2 metres sempre i quan coincideixi amb 
la xarxa bàsica de vehicles. En cas contrari, s’atendrà a l’establert als apartats anteriors. 

d. Els carrers que es planifiquin en sòl urbanitzable per on discorri un itinerari per al transport públic han de 
tenir una amplada addicional de 5 metres sempre i quan coincideixi amb la xarxa bàsica de vehicles. En 
cas contrari, s’atendrà al que estableixen els apartats anteriors. 

e. El pendent màxim dels nous carrers en sòl urbanitzable no ha de superar el 8%, i només en casos 
excepcionals, degudament justificats, pot arribar fins al 12%. En qualsevol cas, el pendent del 8% no serà 
acceptable per a llargades superiors a 300 metres. Cas que es superi aquesta llargada, es construiran 
espais de descans amb pendent màxim de 2% que continguin, com a mínim, un cercle d’1,5 metres de 
radi. 

La construcció d’escales a la via pública resta condicionada a què hi hagi un itinerari alternatiu adaptat a la 
normativa d’accessibilitat. Quan l’itinerari alternatiu sigui desproporcionat en temps i/o recorregut, d’acord 
amb el que estableix la citada normativa, es construiran ascensors o elements elevadors segurs i 
accessibles. 

f. El pendent màxim dels itineraris per a bicicletes no pot superar, amb caràcter general, el 5%. Només en 
supòsits excepcionals, degudament justificats, aquest pendent pot arribar al 8%.  

g. La previsió de places per a aparcament de bicicletes i de vehicles inclosa en els instruments de 
planejament urbanístic s’ha d’ajustar a les reserves mínimes establertes als annexos 2 i 3 d’aquest Decret, 
respectivament. 
 

També cal tenir en compte les determinacions de l’ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer, per la que es 
desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació pels 
accessos i utilització dels espais públics urbanitzats.  
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5.1. XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A VIANANTS  

5.1.1. SITUACIÓ ACTUAL 

Segons l’article 15 del Decret 344/2006, els EAMG han d’establir una xarxa d’itineraris principals per 
a vianants, on s’entén per vianant la persona que es desplaça a peu o amb cadira de rodes amb o 
sense motor. 

Els itineraris principals per a vianants, als quals s’ha de donar prioritat sobre la resta de modes de 
transport, han d’assegurar la connectivitat amb els indrets on es generi un nombre important de 
desplaçaments a peu o amb mitjans auxiliars i com a mínim els següents1: 

Estacions de ferrocarril i d’autobusos interurbans i altres nodes de transport col·lectiu. 

Equipaments comunitaris, com equipaments sanitaris, educatius, culturals i administratius. 

Mercats, zones i centres comercials. 

Instal·lacions recreatives i esportives. 

Espais lliures amb una forta freqüentació, com zones verdes, parcs urbans i vores de rius. 

Àrees d’activitat laboral, com polígons industrials, parcs tecnològics, etc. 

 

En el municipi hi ha una nombrosa xarxa de camins i carrerades que permet una mobilitat a peu i 
amb bicicleta, i existeixen diversos itineraris i/o senders senyalitzats per diferents organismes i/o 
entitats (Consell Comarcal, xarxa d’Itinerànnia, Parc Natural del Cap de Creus). Pel municipi també hi 
transcorre dos senders de Gran Recorregut (GR) i el camí de Ronda.  

Com s’ha comentat en anteriors apartats del present document, la dimensió del nucli urbà de 
Cadaqués permet un desplaçament a peu a l’interior d’aquest. També cal tenir present que el nucli 
urbà de Cadaqués està delimitat com a zona 30, fet que permet la convivència entre els 
desplaçaments no motoritzats i motoritzats (vehicle privat).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 
1 Decret 344/ 2006 
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Imatge 36. Senyalització zona 30 del nucli urbà  

 

Imatge 37. Carrers del casc urbà (zona 30)  

 

 

Cal remarcar que els carrers de fora del cas urbà disposen en la majoria de casos de voreres per a 
vianants. 
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Imatge 38.  Carrer d’accés a PortLligat  

 

 

Les determinacions de l’ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer, per la que es desenvolupa el document 
tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació pels accessos i utilització dels espais 
públics urbanitzats per tal que la mobilitat dels vianants no es converteixi en una cursa d’obstacles, 
fixa que el pendent longitudinal màxim de l’itinerari sigui del 6% entre altres aspectes perquè sigui un 
itinerari peatonal accessible.  

Per tal d’avaluar els pendents del municipi de Cadaqués s’ha realitzat un model digital d’elevació 
del terreny a partir del mapa topogràfic 1:1.000. Aquest procés ha comportat un procés de 
rasterització mitjançant la conversió de la capa topogràfica en TIN (triangulated irregular network) que 
converteix les línies vectorials en triangles aconseguint donar el valor del l’altitud contínuament a tot 
el mapa. 
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Imatge 39.  Pendents municipi de Cadaqués (verd inferior o igual al 6%) 

 

En la imatge anterior, es pot observar que gairebé la totalitat del municipi de Cadaqués incloent la 
seva xarxa viaria té una pendent superior al 6% menys en alguns punts. Així doncs, és pràcticament 
impossible traçar una proposta d’itinerari principal per a vianants amb els pendents que fixa l’ordre 
VIV/561/2010 degut que aquest es traçarà principalment pels vials existents que tenen un pendent en 
la majoria de casos superior al 6%. 

 
5.1.2. PROPOSTES PER A ITINERARIS DE VIANANTS 

En els plànols núm.3 de l’annex, es mostra la xarxa d’itineraris principals per a vianants de 
Cadaqués.  

Per tal de fomentar els desplaçaments a peu en detriment de l’ús massiu del vehicle privat cal establir 
uns condicionants d’urbanització per garantir la seguretat i la comoditat en els desplaçaments dels 
vianants.  
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El desenvolupament dels Plans Parcials previstos en el nou planejament municipal de Cadaqués ha 
de preveure voreres adaptades i accessibles d’una amplada mínima de 2 metres i amb un espai lliure 
de pas ≤ 1,8 m a tots els carrers projectats per donar compliment a les normes d’accessibilitat 
urbanística vigent (VIV/561/2010, de 1 de febrer). 

D’acord amb les normes d’accessibilitat urbanística vigent (VIV/561/2010, de 1 de febrer) i el Decret 
344/2006 els itineraris principals de vianants han de disposar d’una amplada mínima de 2 metres i 
una pendent màxima del 8%. 

D’acord amb l’article 15.2 del Decret 344/2006, aquesta xarxa d’itineraris principals per a vianants 
connectarà amb: 

• La nova estació d’autobusos ubicada a l’entrada del municipi de Cadaqués.  
• Les diferents zones d’equipaments comunitaris.  
• Els espais amb una elevada freqüència, que són: les zones verdes, els parcs urbans i la 

franja costanera.   
• Àrees d’activitat laboral (zona industrial a l’entrada del municipi). 
• Els diferents sectors de desenvolupament definits en el POUM. 

Així doncs, aquesta xarxa d’itineraris principals per a vianants circularà per la xarxa viària existent 
(senders i/o itineraris, camins, carrerades, xarxa viària, etc.) i per la vialitat proposada en el POUM, 
incloent la vialitat interna dels sectors de creixement, i connectant amb tots els indrets esmentats 
anteriorment. Dins la xarxa existent, la totalitat dels carrers que conformant el casc urbà de 
Cadaqués formen part de la xarxa d’itineraris principal per a vianants. Tots aquests carrers formen 
part de la zona 30 i per tant, es permet la convivència entre vehicles motoritzats (vehicles privats) i no 
motoritzat (a peu i/o en bicicleta).  

És important mencionar que aquest itinerari principal per a vianants no complirà amb els pendents 
que fixa l’ordre VIV/561/2010 degut a la orografia existent en el municipi.  

En el planejament derivat del POUM, quan es defineixi l’ordenació de cada sector del POUM amb 
detall, s’haurà de definir la xarxa de referència i garantir la connexió d’aquesta amb la que es proposa 
en el present document. En qualsevol cas, els requeriments sobre mobilitat pel planejament 
derivat són:   

� Haurà de garantir el compliment exhaustiu de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, i del Decret 135/1995, 
de 24 de març que la desplega. Aquests criteris caldrà aplicar-los tant en els nous sectors de 
creixement com en les actuacions de remodelació urbana, i afecten tant a la xarxa d’itineraris 
principals per a vianants com a la resta d’espais on es prevegi els desplaçaments per a 
vianants.  

� Les determinacions de l’ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer, per la que es desenvolupa el 
document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació pels accessos i 
utilització dels espais públics urbanitzats per tal que la mobilitat dels vianants no es 
converteixi en una cursa d’obstacles són:  

� Transcórrer sempre de manera colindant o adjacent a la línia de façana o element 
horitzontal que materialitzi físicament el límit d’edificació a nivell del sòl. 

� Amplada lliure de pas no inferior a 1,80 m. 

� Altura lliure de pas no inferior a 2,20 m. 

� No tindrà escales aïllades ni ressalts. 

� La pendent transversal màxim serà del 2% 

� El pendent longitudinal màxim serà del 6%. 
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� Els encreuaments entre els itineraris peatonals i itineraris vehiculars es realitzaran 
com s’exposa en el capítol núm. 6 (Creuaments entre itineraris peatonals i itineraris 
vehiculars) de les normes d’accessibilitat urbanística vigent (VIV/561/2010, de 1 de 
febrer) per tal de donar-li compliment. Els passos de vianants que no siguin de 
ressalt hauran de tenir els seus guals per tal que permetin desplaçar-se a persones 
amb mobilitat reduïda i permetre creuar de forma segura els diversos carrers. 

� Tots els sectors de creixement (PPU, PAU, PMU) hauran de disposar d’una accessibilitat 
immediata a la xarxa d’itineraris principals per a vianants, que es defineix en el present 
document i en el nou planejament municipal. En els plànols núm. 3 de l’annex del present 
document es pot observar que tots els sectors es troben a menys de 200 m del recorregut de 
la xarxa principal, fet que garanteix que fàcilment poden ser connectats. 

� Garantir la connexió als principals pols de mobilitat. La xarxa d’itineraris principals per a 
vianants que es defineixi per cada sector de creixement haurà de permetre la connexió cap 
als principals pols de mobilitat del municipi, és a dir cap als equipaments existents al 
municipi, les parades d’autobús interurbà, els parcs urbans més freqüentats, principals àrees 
d’activitat laboral i entre els diferents nuclis de població. 

A banda de les actuacions que es plantegen anteriorment, hi ha d’altres mesures o criteris 
relacionats amb la implantació d’una xarxa d’itineraris principals per a vianants. Tot seguit es 
detallen una sèrie de recomanacions que s’hauran de desenvolupar en el planejament 
derivat i concretar en els estudis d’avaluació de la mobilitat generada del planejament 
derivat. Aquestes recomanacions són les següents: 

1. Priorització de la mobilitat a peu en relació als modes de transport motoritzats. En el 
desenvolupament del planejament derivat s’avaluaran aspectes com: 

a. Definir en cada sector l’encaix de la xarxa d’itineraris principals per a vianants al 
sector. 

b. Prioritzar l’opció del recorregut més curt (en distància) i directe possible en relació als 
desplaçaments en vehicle privat. 

c. Evitar discontinuïtats en el traçat, especialment en els punts de creuament amb la 
xarxa viària principal i de distribució. 

d. En les cruïlles entre la xarxa principal per a vianants i la vialitat secundària o de 
distribució veïnal, es prioritzarà que els vianants tinguin prioritat. 

e. Els vials amb seccions molt estretes (menys de 6 metres) caldrà prioritzar la seva 
conversió a vials de plataforma única. 

2. Fomentar un disseny urbanístic que eviti l’ocupació de l’espai per a vianants per part del 
trànsit motoritzat (per exemple l’estacionament sobre les voreres). Aquesta actuació s’haurà 
d’avaluar en cada cas, però en determinats sectors del municipi caldrà garantir la separació 
entre l’espai destinat a vianants i l’espai dels vehicles, amb l’objectiu d’evitar l’aparcament 
indegut de vehicles en l’espai per als vianants, ja sigui per mitjà d’elements de mobiliari urbà 
que impedeixi l’aparcament o bé ubicar-hi el verd urbà a l’espai més proper entre la vorera i 
l’espai destinat al trànsit motoritzat. 

3. Pacificar els vials que no formen part de la xarxa principal i de distribució del trànsit 
motoritzat. 

4. La xarxa viària interna dels sectors de creixement (principalment el PPU) ha de permetre la 
convivència entre els vehicles i la mobilitat no motoritzats (a peu i/o en bicicleta). Aquesta 
convivència es pot fer mitjançant la delimitació de carrers de zona 30, realitzar un carril bici 
segregat de la calçada i de la vorera, etc.  

Aj.Cadaqués
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5.2. XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A BICICLETES 

5.2.1. SITUACIÓ ACTUAL 

Segons l’article 17 del Decret 344/2006, els EAMG han d’establir una xarxa d’itineraris per a 
bicicletes, amb l’objectiu d’assegurar la connectivitat amb els indrets on es generin el major nombre 
de desplaçaments de forma segura i sostenible. Segons aquest Decret, els paràmetres que han de 
complir els itineraris per a bicicletes són els següents: 

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

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

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

El casc urbà de Cadaqués està delimitat com a zona 30 i per tant, són vials compatibles pel trànsit de 
bicicletes i vehicles de motor en un mateix espai. La resta de xarxa viària interna del municipi té una 
intensitat de trànsit baixa, inferior als 3.000 vehicles/dia, en la qual resulta compatible el trànsit de 
bicicletes i el motoritzat en un mateix espai.  

El problema d’aquest municipi són les fortes pendent existents a tot el terme municipal, degut a la 
orografia del relleu. Aquest fet fa que Cadaqués no presenti un bon potencial per a la disposició de 
l’ús de la bicicleta.  

Com s’ha comentat en anterioritat, el municipi de Cadaqués no disposa de cap carril bici segregat de 
la xarxa viària.  

Per tal de potenciar la utilització de la bicicleta caldrà facilitar espais d’aparcaments per les bicicletes i 
senyalitzacions específiques, i garantir uns desplaçaments còmodes i segurs pels usuaris. 

Els desplaçaments en bicicleta es poden veure dificultats per aparcaments indeguts en alguns 
carrers, cal tenir-ho en compte en el disseny de l’itinerari principal per a bicicletes així com amb la 
possibilitat de complementar el disseny del carril amb un pla de conscienciació de l’ús de la bici al 
municipi. 

El Decret 344/2006 fixa el pendent màxim dels itineraris per a bicicletes que no pot superar, amb 
caràcter general, en el 5 %. Només en supòsits excepcionals, degudament justificats, aquest pendent 
pot arribar al 8%. 

Per tal d’avaluar els pendents del municipi de Cadaqués s’ha realitzat un model digital d’elevació 
del terreny a partir del mapa topogràfic 1:1000. Aquest procés ha comportat un procés de 
rasterització mitjançant la conversió de la capa topogràfica en TIN (triangulated irregular network) que 
converteix les línies vectorials en triangles aconseguint donar el valor del l’altitud contínuament a tot 
el mapa. 
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Imatge 40.  Pendents municipi de Cadaqués 

 

En aquest es pot comprovar que gairebé la totalitat de la xarxa viària de Cadaqués té una pendent 
superior al 8% menys en alguns zones. Així doncs, és pràcticament impossible realitzar una proposta 
d’itinerari principal per a bicicletes amb els pendents que fixa el Decret 344/2006.  

 
5.2.2. RESERVA DE PLACES PER A APARCAMENT DE BICICLETES 

Finalment, el Decret 344/2006, també estableix les següents reserves mínimes d’aparcament de 
bicicletes situats fora de la via pública en funció de les activitats i usos del sòl, llevat d’aquells 
supòsits en què es justifiqui l’adopció de valors inferiors. Els valors assenyalats per part del Decret 
són els següents: 
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Taula 25. Conversió places mínimes d’aparcament. Font: Decret 344/2006, de 19 setembre 

Places mínimes d’aparcament per a bicicletes 
Ús d’habitatge 2 places/100m2 sostre o fracció 
Ús comercial 1 plaça/100m2 st o fracció 
Ús industrial 1 plaça/100m2 st o fracció 

Equipaments docents 5 plaça/100 m2 de sostre o fracció 

Equipaments esportius, culturals i recreatius 5 plaça/100 places d’aforament de 
l’equipament  

Altres equipaments públics 1 plaça/100 m2 sòl sostre o fracció 
Zones verdes 1 plaça/100 m2 sòl 

Franja costanera 1 plaça/10 ml de platja 

 

 

Així, segons les superfícies del POUM i els diferents factors de conversió assenyalats en el Decret 
344/2006, de 19 de setembre, el nombre de places mínimes d’aparcament de bicicletes per a cada 
sector es mostren en les següents taules.  
 

Taula 26. Estimació del nombre de places d’aparcament per bicicletes pels sectors de sòl urbanitzable (SUD) 

Estimació núm. reserva d’aparcaments per bicicleta 

Sectors i usos 
Superfície (m2) Núm. Habitatges 

nova implantació Ràtio - bici Places bici 
Sòl Sostres 

SUD-1 SA GUARDA 148.219 22.233     832 

Espais lliures 54.841 -  1 plaça./100 m2 sòl 548 

Equipaments1 10.375 7.781  1plaça./100 m2 st 78 

Habitatges 46.522 18.144 103 2 places/habitatge 206 

Hoteler 19.601 4.089 - - - 

  
     

SUD-2 TURÓ DE 
CALDERS 101.768 11.652   333 

Espais lliures 17.301 -  1 plaça./100 m2 sòl 173 

Equipaments1 6.106 4.579,50  1plaça./100 m2 st 46 

Habitatges 61.061 11.652 57 2 places/habitatge 114 

  
     

SUD-3 S’OLIGUERA-1 81.161 10.551   308 

Espais lliures 12.929 -  1 plaça./100 m2 sòl 129 

Equipaments1 8.076 6.057  1plaça./100 m2 st 61 

Habitatges 47.982 10.556 59 2 places/habitatge 118 

       
 SUD-4 S’OLIGUERA-2 34.276 5.141 

  
137 

Espais lliures 5.347 -  1 plaça./100 m2 sòl 54 

Equipaments1 4.582 3.436,5  1plaça./100 m2 st 34 

Habitatges 23.812 5.141 25 2 places/habitatge 50 
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Estimació núm. reserva d’aparcaments per bicicleta 

Sectors i usos 
Superfície (m2) Núm. Habitatges 

nova implantació Ràtio - bici Places bici 
Sòl Sostres 

 SUD-5 RACÓ D’ES 
CALDERS 

53.873 5.387   193 

Espais lliures 11.852 -  1 plaça./100 m2 sòl 119 

Equipaments1 2.694 2.020,5  1plaça./100 m2 st 20 

Habitatges 32.324 5.387 27 2 places/habitatge 54 

       
SUD-6 CAIALS 4  39.119 3.912 

  
142 

Espais lliures 10.562 - - 1 plaça./100 m2 sòl 106 

Habitatges 27.383 3.912 18 2 places/habitatge 36 

       
 SUD- 7 PORTLLIGAT 1 53.427 3.206   384 

Espais lliures 37.185 -  1 plaça./100 m2 sòl 372 

Habitatges 15.227 3.206 6 2 places/habitatge 12 

 
1 Equipaments. El m2 de sostre s’han calculat amb un índex d’edificabilitat net de 0,75 m2st/m2sòl ja que d’acord amb l’equip 
redactor del POUM de Cadaqués es considera que aquest és un valor mitjà força aproximat de les superfícies de sostre dels 
equipaments futurs que s’implantaran al municipi.  

 

Taula 27. Estimació del nombre de places d’aparcament per bicicletes pels sectors a desenvolupar com a PMU 

Estimació núm. reserva d’aparcaments per bicicleta 

Sectors i usos 
Superfície (m2) 

Nre habitatges 
nova implantació Ràtio Places bici 

Sòl Sostre 

PMU-1 Pla d'en Llorenç 2.815 1.661   23 

Espais lliures 619 - - 1 plaça./100 m2 sòl 6 

Industrial 1.830 1.661 - 1 plaça/100m2 st  17 

      
PMU-2 Carretera de 
Portlligat 1 9,273 5,333   100 

Espais lliures 1,391 - - 1 plaça./100 m2 sòl 14 

Equipaments1 464 348 - 1plaça./100 m2 st 4 

Habitatges 
4.173 

4.500 41 2 places/habitatge 82 

Altres usos dominants 
(hoteler, hostals ...) 500 - - - 

      

PMU-3 Sa Tarongeta 3 3.376 5.590 
  

119 

Espais lliures 844 - - 1 plaça./100 m2 sòl 8 

Habitatges 1.688 4.919,2 52 2 places/habitatge 104 
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Estimació núm. reserva d’aparcaments per bicicleta 

Sectors i usos 
Superfície (m2) 

Nre habitatges 
nova implantació Ràtio Places bici 

Sòl Sostre 

Comercial 671  1plaça./100 m2 st 7 

      
PMU-4 Illa Pg. Miquel 
Rosset 1.130 950   20 

Espais lliures 181 -  1 plaça./100 m2 sòl 2 

Habitatges 542 950 9 2 places/habitatge 18 

      

PMU-5 Es Colom 4.106 1.276   4 

Habitatges 4.106 1.276 2 2 places/habitatge 4 

      

PMU-6 Camp de futbol 35.498 8.211   266 

Espais lliures 7.100 - - 1 plaça./100 m2 sòl 71 

Equipaments1 9.939 7.454,25 - 1plaça./100 m2 st 75 

Habitatges 10.649 8.520 60 2 places/habitatge 120 

      

PMU-7 Platja Confitera 
1 13.633 3.817   54 

Habitatges 10.906 3.817 27 2 places/habitatge 54 

 
1 Equipaments. El m2 de sostre s’han calculat amb un índex d’edificabilitat net de 0,75 m2st/m2sòl ja que d’acord amb l’equip 
redactor del POUM de Cadaqués es considera que aquest és un valor mitjà força aproximat de les superfícies de sostre dels 
equipaments futurs que s’implantaran al municipi.  

 

Taula 28. Estimació del nombre de places d’aparcament per bicicletes a desenvolupar com a PAU 

Estimació núm. reserva d’aparcaments per bicicleta 

Sectors i usos 
Superfície (m2) Núm. Habitatges 

nova implantació Ràtio Places bici 
Sòl Sostre 

PAU-1 La Pineda 15.706 3.610 
  

23 

Espais lliures 855 -  1 plaça./100 m2 sòl 9 

Habitatges 13.231 3.899 7 2 places/habitatge 14 

      
PAU-2 Carrer Eugeni 
d'Ors 5.253 1.434   10 

Habitatges 5.081 1.434 5 2 places/habitatge 10 

      
PAU-3 Carrer Trilla 621 660   12 

Aj.Cadaqués
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Estimació núm. reserva d’aparcaments per bicicleta 

Sectors i usos 
Superfície (m2) Núm. Habitatges 

nova implantació Ràtio Places bici 
Sòl Sostre 

Habitatges 316 660 6 2 places/habitatge 12 

      
PAU-4 Sa Tarongeta 1a 2.987 5.765   116 

Equipaments1 28 21  1plaça./100 m2 st 0 

Espais lliures 169 -  1 plaça./100 m2 sòl 2 

Habitatges 1.763 3.756 57 2 places/habitatge 114 

      

PAU-5 Sa Tarongeta 1b 1.009 4.738   20 

Habitatges 
955 

1.087 10 2 places/habitatge 20 

Hoteler 1.444 - 
  

      

PAU-6 Sa Tarongeta 1c 4.382 7.887 
  

130 

Habitatges 
3.042 

5.521 53 2 places/habitatge 106 

Comercial 2.366 
 

1 plaça./100 m2 st 24 
      
PAU-7 Rierassa 1 488 1.172   22 

Habitatges 293 1.172 11 2 places/habitatge 22 

      

PAU-8 Rierassa 2 629 2.264 
  

44 

Habitatges 566 2.264 22 2 places/habitatge 44 

      
PAU-9 Rierassa 3 940 - 

  
0 

Habitatges 758 - existent 2 places/habitatge  

PAU-10 Sa Guarda 2 4.283 936   4 

Habitatges 3.744 936 2 2 places/habitatge 4 

      
PAU-11 Es vigilant 818 1.471   31 

Equipaments1 10 7,5 - 1 plaça./100 m2 sòl 0 

Espais lliures 322 - - 1 plaça./100 m2 sòl 3 

Habitatges 486 1,471 14 2 places/habitatge 28 

      
PAU-12 Castell de Sant 
Jaume 3.650 1.460   16 

Espais lliures 781 - - 1 plaça./100 m2 sòl 8 

Habitatges 1.770 1.460 4 2 places/habitatge 8 

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
Novembre 2013



ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA  
POUM DE CADAQUÉS 
 

 

SERPA enginyeria i consultoria ambiental, SL                                                                                                                          90                     
  

Estimació núm. reserva d’aparcaments per bicicleta 

Sectors i usos 
Superfície (m2) Núm. Habitatges 

nova implantació Ràtio Places bici 
Sòl Sostre 

      
PAU-13 C. Josep Maria 
Prim 1.185 864   16 

Habitatges 866 864 8 2 places/habitatge 16 

      
PAU-14 Puig d'en Sanés 38.563 8.500   123 

Espais lliures 7.713 - - 1 plaça./100 m2 sòl 77 

Habitatges 26.223 8.484 23 2 places/habitatge 46 

      
PAU-15 Ses Oliveres 6.619 1.690   19 

Espais lliures 871 - - 1 plaça./100 m2 sòl 9 

Habitatges 5.457 1.690 5 2 places/habitatge 10 

      
PAU-16 Carrer Migjorn 3.666 1.384   27 

Espais lliures 321 - - 1 plaça./100 m2 sòl 3 

Habitatges 2.768 1.384 12 2 places/habitatge 24 

      

PAU-17 Carrer Solitari 2.388 685   15 

Espais lliures 673 - - 1 plaça./100 m2 sòl 7 

Habitatges 1.956 685 4 2 places/habitatge 8 

      
PAU-18 S'Oliguera 3 12.199 3.112   34 

Espais lliures 1.235 - - 1 plaça./100 m2 sòl 12 

Habitatges 8.653 3.112 11 2 places/habitatge 22 

      
PAU-19 S'Oliguera 4 10.675 3.285   16 

Habitatges 9.386 3.285 8 2 places/habitatge 16 

      
PAU-20 Caials 2 26.991 5.550   132 

Espais lliures 7.618 - - 1 plaça./100 m2 sòl 76 

Habitatges 15.848 5.550 28 2 places/habitatge 56 

      

PAU-21 Carpediem club 18.329 6.240   48 

Espais lliures 1.178 - - 1 plaça./100 m2 sòl 12 

Habitatges 1.375 1.800 18 2 places/habitatge 36 

Aj.Cadaqués
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Estimació núm. reserva d’aparcaments per bicicleta 

Sectors i usos 
Superfície (m2) Núm. Habitatges 

nova implantació Ràtio Places bici 
Sòl Sostre 

Hoteler 14.799 4.440 -   
      
PAU-22 Quatre camins 
sud-1 41.108 2.914   79 

Espais lliures 7.650 - - 1 plaça./100 m2 sòl 77 

Habitatges 29.142 2.896 1 2 places/habitatge 2 

      
PAU-23 Quatre camins 
sud-2 20.732 2.000   75 

Espais lliures 7.537 - - 1 plaça./100 m2 sòl 75 

Hoteler 10.573 2.000 -   
      
PAU-24 Platja de 
s'Alqueria-1 8.062 1.273   56 

Espais lliures 4.424 - - 1 plaça./100 m2 sòl 44 

Habitatges 3.638 1.273 6 2 places/habitatge 12 

      
PAU-25 Platja de 
s'Alqueria-2 17.283 4.575   22 

Espais lliures 1.626 - - 1 plaça./100 m2 sòl 16 

Habitatges 14.750 4.575 3 2 places/habitatge 6 

      
PAU-26 Puig de Sa 
Guineu 49.527 4.710   28 

Espais lliures 2.174 - - 1 plaça./100 m2 sòl 22 

Habitatges 43.351 4.758 3 2 places/habitatge 6 

      

PAU-27 L'Heretat 9.764 -   20 

Equipaments1 481 360,75 - 1 plaça./100 m2 sòl 4 

Espais lliures 1.587 - - 1 plaça./100 m2 sòl 16 

Habitatges 5.818 - Existents 2 places/habitatge - 

Font: Elaboració pròpia en base dades facilitades per equip redactor del POUM en data de maig de 2011 i paràmetres del 
Decret 344/2006 

 

Així, caldrà preveure reserves d’espai per a aparcament de bicicletes en els diferents sector definits 
pel POUM, principalment prop dels equipaments i zones verdes (pols d’atracció i generació de 
desplaçaments) i de les zones d’aparcament de vehicles. Durant les diferents visites de treball a 
Cadaqués, no s’han localitzat aparcaments per bicicletes en tot el municipi.  

Cal recordar que les places d’aparcament de bicicletes s’hauran de reservar fora de la via pública.  
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Aquestes són les places mínimes que s’haurien de reservar segons el que fixa el Decret 344/2006, 
però aquestes s’hauran de determinar en més exactitud en els Estudis d’Avaluació de la Mobilitat 
Generada dels planejaments derivats, així com concretar-ne la ubicació. 

 
Imatge 41. Reserva places d’aparcaments per a bicicletes dels sectors dels PPU  
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la taula anterior. 

 

Imatge 42. Reserva places d’aparcament per a bicicletes dels PMU  
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la taula anterior. 
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Imatge 43. Reserva places d’aparcament per a bicicletes dels PAU  

 
 

 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la taula anterior. 

 

A part dels sectors de creixement també s’han calculat els aparcaments per a bicicletes per la franja 
costanera (platges), tal i com fixa el Decret 344/2006. S’han calculat els aparcaments necessaris per 
les platges que es troben en el casc urbà de Cadaqués o a les seves proximitats, al ser els espais 
costaners més freqüentats al municipi en època estival.  

 

Taula 29. Estimació del nombre de places d’aparcament per bicicletes per les platges  

Estimació núm. reserva d’aparcaments per bicicletes 

Platges Metres lineals Ràtio Places bici 

Platja Gran 200 1 plaça/10 ml de platja 20 

Es Llaner Gros 85 1 plaça/10 ml de platja 9 

 

La previsió d’aparcament per a bicicletes a fora de la via pública en el conjunt dels sectors de 
creixement és de 4.053 places. Aquest nombre d’aparcaments potser és molt elevat tenint en compte 
que la utilització de la bici és baixa degut a la orografia del relleu del municipi de Cadaqués.  
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5.2.3. PROPOSTES PER A BICICLETES 

En el plànol núm. 3 de l’annex es defineix la xarxa d’itineraris principals per a bicicletes del municipi 
de Cadaqués. Com preveu l’article 15.2 del Decret 344/2006, aquest itinerari principal per a bicicletes 
connectarà amb: 

• La nova estació d’autobusos ubicada a l’entrada del municipi de Cadaqués.  
• Amb les diferents zones d’equipaments comunitaris.  
• Amb els espais amb una forta freqüència que són les zones verdes, els parcs urbans i la 

franja costanera.   
• Àrees d’activitat laboral (zona industrial a l’entrada del municipi). 
• Els diferents sectors de desenvolupament definits en el POUM. 

Aquesta xarxa d’itineraris principals per a bicicletes s’ha traçat connectant tots els indrets esmentats 
anteriorment. Aquesta xarxa s’ha traçat per la xarxa existent (senders i/o itineraris, camins, xarxa 
viària ...) i també per la xarxa proposada en el POUM (xarxa viària interna de cada sector).   

Aquesta xarxa d’itinerari principal per a bicicletes circularà per: 

•  La xarxa principal interna que la velocitat és limitada en alguns trams a 50 km/h i altres a 30 
km/h. En tota aquesta xarxa, la intensitat de trànsit és inferior a 3.000 vehicles/dia i per tant, 
són vials compatibles per la convivència entre bicicletes i vehicles de motor.  

•  Per la xarxa secundària: Aquesta xarxa està formada pels vials que recullen els fluxos 
interns i asseguren la connexió amb la xarxa principal. Aquesta xarxa forma part de la zona 
30 del municipi. 

•  Per la xarxa terciària. Es poden definir com vies capil·lars de la xarxa secundària. Aquesta 
xarxa forma part de la zona 30 del municipi.  

•  Per la vialitat del casc antic. Tots aquests vials formen part de la zona 30 i per tant, igual que 
la xarxa terciària, aquests vials són compatibles per la convivència entre bicicletes i vehicles 
de motor.  

• Camins o carrerades. 

És important mencionar que aquest itinerari principal per a bicicletes no complirà amb els pendents 
que fixa el Decret 344/2006 degut a la orografia existent en el municipi. 

Caldrà estudiar una progressiva pacificació dels vials que formen part de la xarxa secundària per 
tal d’afavorir la convivència entre la bicicleta i el trànsit motoritzat.  

Aquesta xarxa d’itinerari per a bicicletes s’haurà d’acabar de definir en el planejament derivat del 
POUM, i pot veure's complementada amb recorreguts que transcorren per zones destinades a verd 
urbà o espais lliures. Així mateix, en el planejament derivat caldrà detallar les característiques de 
disseny dels recorreguts de la xarxa d’itineraris per a bicicletes, i si aquests són segregats o bé 
conviuen amb d’altres modes de transport (vianants o transport motoritzat). En qualsevol cas, 
aquesta xarxa que es definirà en el planejament derivat haurà de comptar amb les següents 
característiques mínimes: 

� Ha de tenir unes característiques de disseny determinades. Com a criteri general, els carrils 
bici segregats unidireccionals hauran de comptar amb una amplada de 1,5 m i de 2,5 m en 
els bidireccionals. En el cas de disposar d’un espai de convivència entre el vianant i la 
bicicleta aquest espai haurà de ser de com a mínim 3 m. En els recorreguts on es prevegi la 
convivència entre la bicicleta i el trànsit motoritzat, hauran de ser de calçada única i amb una 
intensitat de trànsit igual o inferior a 3.000 vehicles/dia. En qualsevol cas les característiques 
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dels diferents itineraris per a bicicletes es prendrà com a referència els criteris i 
recomanacions que fixa el Manual per al Disseny de Vies Ciclistes de Catalunya, publicat pel 
DPTOP de la Generalitat de Catalunya el maig del 2007.  

� Garantir la connexió als principals pols de mobilitat. La xarxa d’itineraris principals per a 
bicicletes dels diferents sectors haurà de permetre la connexió cap als principals pols de 
mobilitat del municipi, és a dir cap als equipaments existents al municipi, les parades 
d’autobús interurbà, els parcs urbans més freqüentats, principals àrees d’activitat laboral. 

� Permeabilització de la xarxa viària. En els punts on la xarxa d’itineraris principals per a 
bicicletes i vehicles a motor coincideixin en el traçat, podran conviure en un mateix espai si 
es compleixen les indicacions del primer punt d’aquest llistat o en cas contrari es preveuran 
segregats, tot i que caldrà disposar dels suficients elements que permetin la permeabilització 
del vial. En aquest sentit es recomana disposar de passos per a vianants / bicicletes separats 
com a màxim 100-150 metres, tot i que l’emplaçament d’aquests passos per a 
vianants/bicicletes caldrà detallar-los en els estudis d’avaluació de la mobilitat del 
planejament derivat o futurs plans de mobilitat urbana. 

Tenint en compte els usos previstos en el POUM de Cadaqués, la previsió d’aparcament per a 
bicicletes a fora de la via pública en el conjunt dels sectors ha de ser de 4.069 places. Tot i que 
aquest valor és el que resulta de l’aplicació dels paràmetres indicats en el Decret 344/2006, en els 
estudis d’avaluació de la mobilitat generada del planejament derivat caldrà avaluar específicament en 
cada cas l’adopció de les ràtios del Decret o bé de forma justificada, adoptar-ne d’altres més ajustats 
a la realitat. A la Taula 26, 27 i 28  es detalla la previsió d’aparcament per a bicicletes per cadascun 
dels sector definits en el POUM. 

Actualment no s’han observat aparcaments per bicicletes, es recomana la ubicació d’aparcaments a 
les zones d’equipaments actuals, a la nova estació de busos i a les proximitats de la franja costanera 
(principalment a la platja Gran). De forma orientativa cal preveure una reserva d’un espai d’1 m2 per 
cada plaça d’aparcament per a bicicletes.  

Altres mesures o criteris relacionats amb la implantació d’una xarxa d’itineraris principals per a 
bicicletes, que s’hauran de concretar en els estudis d’avaluació de la mobilitat generada del 
planejament derivat són: 

1. Priorització de la mobilitat “tova” (a peu i/o bicicleta) en relació als modes de transport 
motoritzats. En el desenvolupament del planejament derivat s’avaluaran aspectes com: 

a. Prioritzar l’opció del recorregut més curt (en distància) i directe possible en relació als 
desplaçaments en vehicle privat. 

b. Evitar discontinuïtats en el traçat, especialment en els punts de creuament amb la 
xarxa viària principal i de distribució. 

c. En les cruïlles entre la xarxa principal per a bicicletes i la vialitat secundària o de 
distribució veïnal, prioritzar el recorregut de la bicicleta i/o vianants a les cruïlles.  

2. Fomentar un disseny urbanístic que eviti l’ocupació de l’espai per a bicicletes per part del 
trànsit motoritzat (per exemple l’estacionament sobre els carrils bici). Aquesta actuació 
s’haurà d’avaluar en cada cas, però en determinats sectors del municipi caldrà garantir la 
separació entre l’espai destinat a bicicletes i l’espai dels vehicles, amb l’objectiu d’evitar 
l’aparcament de vehicles en l’espai per a bicicletes, ja sigui per mitjà d’elements de mobiliari 
urbà que impedeixi l’aparcament o bé ubicar-hi el verd urbà a l’espai més proper entre la 
vorera i l’espai destinat al trànsit motoritzat. 

3. Pacificar els vials que no formen part de la xarxa principal i de distribució del trànsit 
motoritzat.  
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5.3. XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A TRANSPORT 
COL·LECTIU 

5.3.1. SITUACIÓ ACTUAL 

Segons l’article 16 del Decret 344/2006, els EAMG han d’establir una xarxa d’itineraris per a transport 
públic i col·lectiu en superfície. Aquests itineraris han d’assegurar la connectivitat amb els indrets on 
es generi un nombre important de desplaçaments a peu o amb mitjans auxiliars i com a mínim els 
següents:   

Estacions de ferrocarril i d’autobusos interurbans i altres nodes de transport col·lectiu. 

Equipaments comunitaris, com equipaments sanitaris, educatius, culturals i administratius. 

Mercats, zones i centres comercials. 

Instal·lacions recreatives i esportives. 

Espais lliures amb una forta freqüentació, com zones verdes, parcs urbans i vores de rius. 

Àrees d’activitat laboral, com polígons industrials, parcs tecnològics, etc. 

Pel que fa al transport interurbà, el municipi de Cadaqués disposa de quatre línies de la operadora 
SARFA que circulen tot l’any i una línia que només circula a l’època estival. A més, durant aquest 
període la resta de línies es reforcen amb més expedicions per donar cobertura a la demanda. 
Aquestes línies connecten Cadaqués amb els municipis veïns i entre d’altres amb Figueres, Girona i 
Barcelona. (Veure apartat 2.1.2 del present document) 

El municipi de Cadaqués disposa d’una estació de bus situada a l’entrada del municipi, a la Riera de 
Sant Vicenç, contigua a l’aparcament de l’entrada del nucli operada per SABA.  

Un dels problemes principals, en temes de transport públic al municipi de Cadaqués, és la distància 
entre la nova estació d’autobusos amb alguns punts de les zones urbanes i amb determinats sectors 
definits en el POUM. El Decret 344/2006 marca que la distància màxima d’accés a les parades de 
transport públic, mesurada sobre la xarxa de vianants, sigui inferior a 750 metres. Així doncs, 
aquesta nova estació d’autobusos donarà cobertura únicament el casc urbà de Cadaqués i les seves 
proximitats, deixant zones del nucli urbà a una distància superior a la que marca el Decret.  
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Imatge 44. Cobertura nova estació d’autobusos (radi de cobertura 750 m)  

 
Font: Elaboració pròpia 

 

Cal destacar que al municipi de Cadaqués hi ha una estacionalitat important de la població i la seva 
distribució pel municipi. Durant l’època hivernal la major part de la població resideix el casc urbà o a 
les seves proximitat i per tant, aquesta parada i/o estació d’autobusos seria suficient per donar-los 
cobertura. El problema sorgeix durant l’època estival que hi ha molta més població i aquesta resideix 
a les zones més allunyades del casc urbà (Ex. Portlligat, Caials, Calders ...) i per tant, es troben a 
una distància superior als 750 m (per sobre del que fixa el Decret 344/2006). Per tant, les persones 
d’aquestes zones residencials (principalment de segona residència) per desplaçar-se tant 
intermunicipals com intramunicipals es veuen forçats a utilitzar el vehicle privat. Tot i que amb la 
xarxa de camins rurals i amb la xarxa viària actual es pot garantir un desplaçament a peu i/o amb 
bicicleta per tot el municipi.  

També cal destacar que el pendent i les dimensions de la majoria dels vials del nucli de Cadaqués, 
dificulten el pas de vehicles de transport públic, per això es justifica la manca de bus intraurbà. 
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5.3.2. PROPOSTES PEL TRANSPORT COL·LECTIU 

El desenvolupament del POUM ha de garantir la cobertura de les noves necessitats de 
desplaçaments en transport col·lectiu. 

Com s’ha comentat anteriorment, el municipi de Cadaqués només disposa d’una estació d’autobusos 
a l’entrada del municipi que donà cobertura principalment al casc urbà de Cadaqués i a les seves 
proximitats. Durant l’època hivernal, aquesta estació d’autobusos serà suficient per donar cobertura a 
la major part de la població resident, que es concentra al casc urbà. 

Durant l’època estival, a causa de l’increment de la població de Cadaqués, principalment a les zones 
més allunyades del casc urbà, es fa difícil garantir el transport col·lectiu a tota la població. Fet que 
s’agreujarà amb el desenvolupament des nous sectors de creixement definits en el POUM.  

Per tal de garantir la cobertura de transport col·lectiu de les necessitats actuals i futures del municipi 
de Cadaqués durant l’època estival es proposa la implantació d’un transport públic intraurbà durant 
els mesos d’estiu (juny – setembre) que connectin les zones més allunyades i els nous sectors de 
creixement (Portlligat, els Caials, els Calders, la zona del Llané ...) amb la nova estació d’autobusos. 
Aquest transport intraurbà es proposa realitzar-lo amb un servei de mini bus lligat a la nova 
localització de l’estació d’autobusos. 

S’ha proposat un transport públic intraurbà perquè s’ha descartat ampliar les línies de bus 
interurbanes cap aquestes zones residencial més allunyades del nucli urbà perquè el número 
d’expedicions serien escasses i per les dimensions dels vials. Aquesta proposta de minibus urbà,  
comportarà la creació de 8 parades de bus com a mínim, per connectar el casc urbà de Cadaqués i 
les urbanitzacions residencials de l’entorn. Com es pot observar a la imatge següent amb aquestes 
parades de bus urbà es garantiria l’accés aquest transport des de tots els punts del municipi 
considerant un radi d’influència de 500 m per cada parada.  

Imatge 45. Traçat de la proposta de bus intraurbà i la ubicació de les seves parades  

 
Font: Elaboració pròpia 
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La creació d’aquest transport intraurbà fomentaria la utilització de transport públic pels 
desplaçaments interns i també els desplaçaments cap a Cadaqués amb transport públic interurbà.  

És important dir, que caldrà estudiar la viabilitat (tant econòmicament, com el seu traçat especialment 
fins a la zona del Llané degut a l’amplada dels carrers) d’aquesta proposta amb més detall en el 
possible pla de mobilitat que es recomana redactar i d’acord amb l’agenda de desenvolupament del 
POUM.  

Per tal de garantir l’accessibilitat al transport públic interurbà existent com a la proposta de transport 
públic intraurbà, cal vetllar per la connexió d’aquest amb les xarxes d’itineraris per a vianants i per a 
bicicletes. D’aquesta forma, es proposa millorar l’accessibilitat (a peu i en bicicleta) a l’entorn de 
la nova estació de bus i a les futures parades de bus intraurbà al municipi. Per poder-ho 
aconseguir cal: 

� Que en tots els punts de parada del transport col·lectiu es garanteixin el compliment dels 
criteris del Codi d’Accessibilitat (ordre VIV/561/2010, 1 de febrer). 

� Que la xarxa de desplaçaments principals per a vianants i bicicletes connecti amb totes 
les parades i la nova estació.  

� Incrementar la superfície destinada a vianants a les proximitats de les parades i adequar-
les, tot col·locant-hi bancs, aparcaments de bicis, etc. 
 

Propostes del programa específic d’ordenació de la punta del Cap de Creus  

Com s’ha comentat anteriorment, apartat 3.1, el Parc Natural de Cap de Creus va redactar el 
Programa específic d’ordenació de la Punta del Cap de Creus (Desembre de 2008), una actuació que 
es deriva del Programa d’actuació del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de cap 
de Creus (aprovat per Acord de Govern el 20 de juny de 2006). El Programa té per objecte fer 
l’ordenació detallada de la punta del cap de Creus per tal de preservar, i restaurar si s’escau, els 
seus valors naturals i paisatgístics, ordenar l’accés públic i facilitar la interpretació del paisatge; pel 
que aquest programa té una relació directa amb les propostes de mobilitat al territori municipal. 

Un dels problemes principals de mobilitat a la Punta del Cap de Creus és la proliferació en la 
temporada alta d’aparcaments incontrolats a l’entorn de la carretera d’accés al Far entre d’altres 
zones i la circulació motoritzada fora dels camins autoritzats. Aspectes que deteriorament de manera 
important aquest espai natural protegit. 

El programa específic d’ordenació defineix diversos escenaris per tal de regular l’accés públic i la 
gestió de la Punta de Cap de Creus (A l’apartat 3.1 es detallen els diferents escenaris que proposa el 
programa). Aquests escenaris d’ordenació són diverses fases en un procés de minimitzar els punts 
d’accés i d’anar allunyant l’aparcament del Far del Cap de Creus, i acostar-lo successivament al límit 
del Parc, al barri de s’Alqueria a Cadaqués. Aquest principi elemental permet discriminar visitants així 
com ordenar les visites en funció de les opcions de transport públic que s’ofereixen des del punt 
d’inici del recorregut.  

L’escenari més òptim de cara a la conservació de l’espai del Cap de Creus i més restringit per la 
mobilitat rodada és l’escenari VI (TA/TB). Aquest escenari proposa restringit el trànsit rodat durant tot 
l’any i crear una àrea d’aparcament al barri de s’Alqueria amb una capacitat d’uns 300 vehicles. Per 
tal de dur a terme aquest escenari s’ha de garantir l’accés a l’espai del Cap de Creus amb mobilitat 
no motoritzada i  amb transport públic. Les directrius del programa d’ordenació proposen la 
implantació de llançadores entre aquest aparcament de s’Alqueria i el Far del Cap de Creus amb una 
freqüència de pas de 30’.  

En les propostes que es detallen anteriorment, pel que fa al transport col·lectiu, s’ha proposat la 
instal·lació d’una parada de bus urbà en aquest aparcament de s’Alqueria per tal de connectar 
aquesta zona d’aparcament amb el centre urbà de Cadaqués i amb la futura implantació d’aquestes 
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llançadores. Referent aquesta proposta d’implantació de llançadores des de l’aparcament previst a 
s’Alqueria, s’ha d’estudiar la possibilitat i viabilitat (tècnica i econòmica) d’ampliar el traçat de bus 
urbà proposat anteriorment fins a la zona del Far del Cap de Creus tot i que el bus urbà només s’ha 
proposat per l’època estival.  
  
5.3.3. FINANÇAMENT DE LA PROPOSTA DE TRANSPORT COL·LECTIU 

Al present apartat es realitza una proposta de finançament del cost general de la proposta de millora 
de la xarxa d’itineraris pel transport col·lectiu al municipi de Cadaqués. Aquesta millora consistirà en 
la creació d’una línia de bus intraurbana que connecti la nova estació d’autobusos amb les zones 
més allunyades del casc urbà de Cadaqués i amb els sectors de creixement definits en el POUM.  

Aquest dèficit s’ha calculat pel traçat del bus que transcorre per sòl urbà sense incloure la possible 
ampliació cap al Far del Cap de Creus substituint la proposta de llançadores que realitza les 
directrius del programa específic d’ordenació de la punta del Cap de Creus. 

El cost total d’aquesta proposta sortirà del càlcul general del dèficit anual del transport públic en 
superfície. 

Per calcular el dèficit anual del transport públic de superfície s’ha fet d’acord amb la fórmula 
proposada per l’annex 4 del Decret 344/2006. La fórmula és la següent:  

 

D=365 * r * p * 0,7 
 

D= dèficit d’explotació del transport públic de superfície. 

r= increment dels km totals de recorregut diàriament establint 6 circulacions mínimes a cada parada 

p= preu unitari del km recorregut.  

Aquest preu unitari s’ha extret de la darrera publicació del Departament de Política Territorial i Obres públiques 
de la Generalitat de Catalunya, amb l’aplicació de l’IPC corresponent fins a l’any en curs.  
 

El preu unitari del Km recorregut per al cas dels transports interurbans és de 1,98€ (preu fixat per la a 
l’annex IV del Decret de Regulació dels Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada) més l’aplicació 
de l’increment corresponent de l’IPC. Aquest increment de l’IPC (2004 a 2012) és de 25,8% i per tant, 
el preu unitari del km recorregut és de  2,49€. 

El resultat anual total seria: 

D= 92 * (14*8)* 2,49 * 0,7  

D= 17.959,87 € 

 

El total del càlcul del dèficit del transport ens dóna una xifra de 17.959,87 € a l’any, pel que en 10 
anys, el cost associat pot arribar als 179.598,7 €.  
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5.4. XARXA D’ITINERARIS PRINCIPALS PER A VEHICLES 

5.4.1. SITUACIÓ ACTUAL 

Els EAMG han d’establir una xarxa d’itineraris per a vehicles, que asseguri la connectivitat amb els 
indrets on es generin el major nombre de desplaçaments i com a mínim els següents: 

a) Estacions de ferrocarril i d'autobusos interurbans i altres nodes de transport col·lectiu. 

b) Equipaments comunitaris com equipaments sanitaris, educatius, culturals i administratius. 

 

Un dels principis bàsics de la mobilitat sostenible i segura és la necessitat de recuperar la 
multifuncionalitat del carrer, i per fer-ho cal tornar a deixar espais pel ciutadà-vianant i pel  ciutadà-
ciclista. 

La millor manera d’estructurar aquesta recuperació de la multifuncionalitat és jerarquitzar els carrers i 
prendre posteriorment mesures per establir prioritats d’actuació en funció de la jerarquització. 

En l’apartat 2.1.1 es detalla la infraestructura viària del municipi, i en el plànol núm.1 de l’annex es 
detalla la jerarquització de la xarxa viària del municipi de Cadaqués. Diferenciant les següents: 

• Xarxa viària estructuradora territorial i principal. La xarxa viària principal integra les vies 
principals, carreteres d’accés i rondes. Dins la trama urbana aquestes vies la seva velocitat 
és de 50 km/h i alguns trams de 30 km/h.  

• Xarxa secundària: Formada per les carreteres locals que recullen els fluxos interns i 
asseguren la connexió amb la xarxa principal.  

• Xarxa circulació interna (terciària): Formada pels vials que donen accés a les activitats 
residencials, industrials, comercials o de serveis. És poden definir com les vies capil·lars de 
la xarxa secundària. 

• Vialitat casc antic: Aquesta vialitat està formada pels vials interns del casc urbà del municipi 
de Cadaqués. Tots aquests vials formen part de la zona 30.  

• Peatonal: Són vials destinats exclusivament pel pas de vianants. 

 

La xarxa viària principal externa del municipi de Cadaqués ve predominada per la carretera d’accés 
el municipi (GI-614) i la resta de la xarxa viària principal es pot classificar com la xarxa principal 
interna. Aquesta és la xarxa que s’utilitza per connectar el casc urbà amb la resta de zones del 
municipi de Cadaqués. Dins aquesta xarxa classificada com interna s’hi troba la carretera de 
Cadaqués al cap de Creus que comunica el casc urbà de Cadaqués amb Portlligat i amb el Cap de 
Creus.  

La xarxa viària secundària garanteix la connectivitat amb els indrets de major generació de viatges, i 
està ben connectada amb la xarxa principal.  

 

5.4.2. APARCAMENTS DE VEHICLES DE MOTOR 

5.4.2.1. SITUACIÓ ACTUAL DELS APARCAMENTS 

Actualment, el municipi de Cadaqués disposa de diferents zones habilitades com aparcament per 
vehicles de motor. L’aparcament més important es localitza a l’entrada del poble i es gestionat per 
l’empresa SABA del grup Albertis, el qual disposa de 550 places.  
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A part d’aquest aparcament, hi ha altres zones regulades com a aparcament. Veure apartat 2.2.2 i 
Imatge 21 del present document. 

En resum, la disponibilitat d’aparcament a Cadaqués varia substancialment depenent de l’època de 
l’any, essent durant el període estival, quan degut a la gran afluència de visitants, es presenten les 
majors dificultats per a estacionar. Amb tot, es considera que l’aparcament situat a l’entrada del nucli, 
actua com a gran regulador. Per altra banda, les característiques del nucli més antic de Cadaqués, 
amb els seus estrets carrers i la seva distribució, originen problemes importants a l’hora d’estacionar 
els vehicles, aquest és un dels factors que, com s’ha vist en apartats anteriors d’aquest document, 
explica la gran quantitat de motocicletes presents al municipi. 

5.4.2.2 PROPOSTA D’APARCAMENTS  

En alguns dels sectors de creixement definits en el POUM de Cadaqués s’han projectat zones 
d’aparcaments (xa). Aquestes zones es localitzen dins el sòl públic però fora de la via pública.  

A continuació s’enumeren els sectors de creixement del POUM on s’han qualificat zones 
d’aparcament. 

Taula 30. Zones d’aparcament projectades en el POUM. 

Zones d’aparcaments 

Sectors i usos m2 sòl aparcaments 

SUD-6 Caials 4 1.174 
  
PMU-7 Platja confitera 1 1.091 
  
PAU-12 Castell de Sant Jaume 65 

PAU-18 S'Oliguera 3 1.095 
PAU-19 S'Oliguera 4 258 
PAU-23 Quatre camins sud-2 1.481 
PAU-26 Puig de sa Guineu 694 
PAU-27 L’Heretat 500 

Es pot dir que aquests aparcaments es troben distribuïts regularment per tot el nucli amb els 
objectius d’evitar les congestions actuals, facilitar els desplaçaments a peu i alliberar espais cívic 
rellevants com, per exemple, la Riera, dignificant així la qualitat dels vianants. Aquestes bosses 
d’aparcament estan associades als equipaments, espais lliures, llocs d’interès i als vials que els 
comuniquen i són una alternativa a l’aparcament lineal.  

Apart d’aquestes noves zones d’estacionament, es preveu que l’actual aparcament d’arribada, 
gestionat per l’empresa SABA del grup Albertis, es pugui convertir en un edifici d’aparcaments i que 
l’accés es realitzi a través de la carretera d’accés al municipi (GI-614), sense entrar al nucli, facilitant 
una entrada més directa que descongestioni el nus d’arribada de Cadaqués i alliberi el centre urbà de 
vehicles. Aquesta actuació haurà d’estudiar-se de tal manera que s’integri a la zona i resolgui, en 
part, la demanda de places d’aparcament.  

En qualsevol cas, la tendència a potenciar ha d’ésser la d’incentivar l’ús de sistemes de transport no 
motoritzats, a peu o bicicleta. En aquest últim cas és necessari habilitar aparcaments bici a les 
principals zones d’equipaments com zones esportives, casal, etc. 
  

Propostes del programa específic d’ordenació de la punta del Cap de Creus  

Com s’ha comentat anteriorment, apartat 3.1 i 5.3.2, el Parc Natural de Cap de Creus va redactar el 
Programa específic d’ordenació de la Punta del Cap de Creus (Desembre de 2008), una actuació que 
es deriva del Programa d’actuació del Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de cap 
de Creus (aprovat per Acord de Govern el 20 de juny de 2006). El Programa té per objecte fer 
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l’ordenació detallada de la punta del cap de Creus per tal de preservar, i restaurar si s’escau, els 
seus valors naturals i paisatgístics, ordenar l’accés públic i facilitar la interpretació del paisatge; pel 
que aquest programa té una relació directa amb les propostes de mobilitat al territori municipal. 

El programa específic d’ordenació defineix diversos escenaris per tal de regular l’accés públic i la 
gestió òptima (de cara a la conservació dels valors naturals) de la Punta de Cap de Creus. 

A l’apartat 3.1 es detallen els diferents escenaris que proposa el programa. Els primers escenaris 
proposen ordenar i crear aparcaments al Far, el Culip/Jugadora i la Tudela (ClubMed) fins arribar a 
l’últim escenari (escenari VI) el més òptim de cara a la conservació de l’espai del Cap de Creus i més 
restrictiu pel trànsit. En aquest escenari es proposa restringir completament el trànsit de vehicle privat 
(menys serveis) durant tot l’any fins el Far i crear una àrea d’aparcament el límit del Parc, al barri de 
s’Alqueria amb una capacitat d’uns 300 vehicles i anul·lar la resta d’aparcaments dels anteriors 
escenaris.  La capacitat d’aquests aparcaments varia segons l’escenari, aquests es poden resumir:  

• El Far: 40 – 50 vehicles. 
• Culip/Jugadora: 20 vehicles. 
• Tudela: 50 vehicles (temporada baixa) i 122 vehicles (temporada alta). 
• S’Alqueria: 200 vehicles (temporada baixa) i 300 vehicles (temporada alta). L’escenari VI, 

que preveu a posada en funcionament d’aquest aparcament a s’Alqueria, juntament amb 
altres mesures, també suposa l’eliminació dels aparcaments anteriors (definits en altres 
escenaris). 
 

Estimació d’aparcaments segons normativa del POUM i Decret 344/2006 

El POUM regula l’ús d’aparcament a l’article 276 de la normativa. Aquest article regula aquest ús 
amb més detall que el Decret 344/2006 perquè ho detalla segons diferents tipus d’usos i en alguns 
aspectes és més restrictiu. A continuació es transcriu l’article 299 de la normativa del POUM el qual 
regula l’ús d’aparcament pels diferents usos. 

 

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
Novembre 2013



ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA  
POUM DE CADAQUÉS 
 

 

SERPA enginyeria i consultoria ambiental, SL                                                                                                                          104                     
  

 

 

 
 

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
Novembre 2013



ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA  
POUM DE CADAQUÉS 
 

 

SERPA enginyeria i consultoria ambiental, SL                                                                                                                          105                     
  

El Decret 344/2006 fixa el número d’aparcaments fora la via pública principalment per l’ús 
d’habitatge. Aquest decret exigeix els següents ràtios mínims d’aparcament.  

Habitatges Per turismes cal: 

El valor màxim entre 1 plaça/habitatge o 1 plaça/100m2 de sostre o fracció 

(dimensió mínima de la plaça ha de ser de 4,75*2,40m) 

Per motocicletes cal: 

El valor màxim entre 0,5 places/habitatge o 1plaça/200m2 de sostre o fracció  

(la dimensió mínima de la plaça ha de ser de 2,20*1,00 m.) 

 

Cal mencionar que en els sectors on hi ha sostre existent (habitatges) s’ha utilitzat el ràtio per 
habitatges perquè s’han considerat els de nova implantació i no el sostre total del sector (dada 
disponible). 

A continuació s’exposen el nombre de places d’aparcament segons l’article núm. 299 de la normativa 
del POUM (objecte d’aprovació inicial) i l’annex 2 del Decret 344/2006 agafant el valor màxim (color 
groc a la taula) referent als usos d’habitatge, comercials i industrials.  
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Taula 31. Reserva  d’aparcaments cotxe i motocicleta fora de la via pública pels SUD 

Estimació reserva d’aparcament per a vehicles (SUD) 

Sectors i usos 

Superfície (m2) 
Núm. Habitatges 
nova implantació 

Article 276 POUM Decret 344/2006 

Sòl Sostres Ràtio 
Places 
cotxe 

Ràtio Places 
cotxe 

Places moto 
Cotxes Motos 

SUD-1 SA GUARDA 148.219 22.233        

Habitatges 46.522 18.144 103 2 pl./hab. 206 
1pl./100 m2 st 1plaça./200 m2 st - - 

1 pl./hab. 0,5 pl./hab. 103 52 

Hoteler 19.601 4.089 - - - - - - - 

          
SUD-2 TURÓ DE CALDERS 101.768 11.652        

Habitatges 61.061 11.652 57 2 pl./hab. 114 
1pl./100 m2 st 1plaça./200 m2 st - - 

1 pl./hab. 0,5 pl./hab. 57 29 

          
SUD-3 S’OLIGUERA-1 81.161 10.551        

Habitatges 47.982 10.551 59 2 pl./hab. 118 
1pl./100 m2 st 1plaça./200 m2 st - - 

1 pl./hab. 0,5 pl./hab. 59 30 

          
SUD-4 S’OLIGUERA-2 34.276 5.141        

Habitatges 23.812 5.141 25 2 pl./hab. 50 
1pl./100 m2 st 1plaça./200 m2 st 51 26 

1 pl./hab. 0,5 pl./hab. 25 13 

          
SUD-5 RACÓ D’ES 
CALDERS 53.873 5.387        

Habitatges 32.324 5.387 27 2 pl./hab. 54 
1pl./100 m2 st 1plaça./200 m2 st - - 

1 pl./hab. 0,5 pl./hab. 27 14 
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Estimació reserva d’aparcament per a vehicles (SUD) 

Sectors i usos 

Superfície (m2) 
Núm. Habitatges 
nova implantació 

Article 276 POUM Decret 344/2006 

Sòl Sostres Ràtio 
Places 
cotxe 

Ràtio Places 
cotxe 

Places moto 
Cotxes Motos 

SUD-6 CAIALS 4 39.119 3.912        

Habitatges 27.383 3.912 18 2 pl./hab. 36 
1pl./100 m2 st 1plaça./200 m2 st - - 

1 pl./hab. 0,5 pl./hab. 18 9 

          
SUD- 7 PORTLLIGAT 1 53.427 3.200        

Habitatges 13.677 3.200 6 2 pl./hab. 12 
1pl./100 m2 st 1plaça./200 m2 st 32 16 

1 pl./hab. 0,5 pl./hab. 6 3 
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Taula 32. Reserva  d’aparcaments cotxe i motocicleta fora de la via pública pels PMU 

Estimació reserva d’aparcament per a vehicles (PMU) 

Sectors i usos 

Superfície (m2) 
Nre habitatges 

nova implantació 

Article 299 POUM Decret 344/2006 

Sòl Sostre Ràtio 
Places 
cotxe 

Ratios Places 
cotxe Places moto 

cotxes motos 

PMU-1 Pla d’en Llorenç   
2.815 1.661 

  
            

Industrial 1.830 1.661 - 1 pl./100 m2 18 
- - - - 

- - - - 

          

PMU-2 Carretera de 
Portlligat 1 9.273 5.333        

Habitatges 

4.173 

4.500 41 1 pl./hab. 41 
1pl./100 m2 st 1plaça./200 m2 st - - 

1 pl/ hab. 0,5 pl./hab. 41 21 

Altres usos dominants 
(hoteler, hostals ... 500 - - - - - - - 

          
PMU-3 Sa Tarongeta 3 3.376 5.590        

Habitatges 
1.688 

4.919 52 1 pl./hab. 52 
1pl./100 m2 st 1plaça./200 m2 st 49 25 

1 pl/ hab. 0,5 pl./hab. 52 26 

Comercial  671  1 pl./60 m2 11 - - - - 

          
PMU-4 Illa Pg. Miquel 
Rosset 1.130 950        

Habitatges 542 950 9 2 pl./hab. 18 
1pl./100 m2 st 1plaça./200 m2 st 10 5 

1 pl/ hab. 0,5 pl./hab. 9 5 
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Estimació reserva d’aparcament per a vehicles (PMU) 

Sectors i usos 

Superfície (m2) 
Nre habitatges 

nova implantació 

Article 299 POUM Decret 344/2006 

Sòl Sostre Ràtio 
Places 
cotxe 

Ratios Places 
cotxe 

Places moto 
cotxes motos 

          

PMU-5 Es Colom 4.106 1.276        

Habitatges 4.106 1.276 2 2 pl./hab. 4 
1pl./100 m2 st 1plaça./200 m2 st - - 

1 pl/ hab. 0,5 pl./hab. 2 1 

          
PMU-6 Camp de futbol 35.498 8.520 

       

Habitatges 10.263 8.520 60 2 pl./hab. 120 
1pl./100 m2 st 1plaça./200 m2 st 85 43 

1 pl/ hab. 0,5 pl./hab. 60 30 

          
PMU-7 Platja Confitera-1 13.633 3.817        

Habitatges 10.906 3.817 27 2 pl./hab. 54 
1pl./100 m2 st 1plaça./200 m2 st - - 

1 pl/ hab. 0,5 pl./hab. 27 14 
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Taula 33. Reserva  d’aparcaments cotxe i motocicleta fora de la via pública pels PAU 

Estimació reserva d’aparcament per a vehicles (PAU) 

Sectors i usos 

Superfície (m2) 
Núm. Habitatges 
nova implantació 

Article 299 POUM Decret 344/2006 

Sòl Sostre Ràtio 
Places 
cotxe 

Ràtios Places 
cotxe 

Places 
moto cotxes motos 

PAU-1 La Pineda 15.706 3.610        

Habitatges 13.231 3.899 7 2 pl./hab 14 
1pl./100 m2 st 1pl./200 m2 st - - 

1 pl/ hab. 0,5 pl./hab. 7 4 

          
PAU-2 Carrer Eugeni d'Ors 5.253 1.434 

       

Habitatges 5.081 1.434 5 2 pl./hab 10 
1pl./100 m2 st 1pl./200 m2 st - - 

1 pl/ hab. 0,5 pl./hab. 5 3 

          
PAU-3 Carrer Trilla 621 660        

Habitatges 316 660 6 1 pl./hab 6 
1pl./100 m2 st 1pl./200 m2 st 7 3 

1 pl/ hab. 0,5 pl./hab. 6 3 

          
PAU-4 Sa Tarongeta 1a 2.977 5.765        

Habitatges 1.763 5.765 57 1 pl./hab 57 
1pl./100 m2 st 1pl./200 m2 st 38 19 

1 pl/ hab. 0,5 pl./hab. 57 29 

          
PAU-5 Sa Tarongeta 1b 1.009 4.738        

Habitatges 
955 

1.087 10 1 pl./hab 10 
1pl./100 m2 st 1pl./200 m2 st 11 5 

1 pl/ hab. 0,5 pl./hab. 10 5 

Hoteler 1.444 - - - - - - - 

          

PAU-6 Sa Tarongeta 1c 4.382 7.887        

Habitatges 3.042 5.521 53 1 pl./hab 53 1pl./100 m2 st 1pl./200 m2 st - - 
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Estimació reserva d’aparcament per a vehicles (PAU) 

1 pl/ hab. 0,5 pl./hab. 53 27 

Comercial  2.366 - 1 plaça/60 m2 39 - - - - 

          
PAU-7 Rierassa 1 488 1.172        

Habitatges 293 1.172 11 1 pl./hab 11 
1pl./100 m2 st 1pl./200 m2 st 12 6 

1 pl/ hab. 0,5 pl./hab. 11 6 

          

PAU-8 Rierassa 2 629 2.264        

Habitatges 566 2.264 22 1 pl./hab 22 
1pl./100 m2 st 1pl./200 m2 st 23 11 

1 pl/ hab. 0,5 pl./hab. 22 11 

          
PAU-9 Rierassa 3 940 -        

Habitatges 758 - existent - - 
1pl./100 m2 st 1pl./200 m2 st - - 

1 pl/ hab. 0,5 pl./hab. - - 

          
PAU-10 Sa Guarda 2 4.283 936        

Habitatges 3.744 936 2 2 pl./hab 4 
1pl./100 m2 st 1pl./200 m2 st 9 5 

1 pl/ hab. 0,5 pl./hab. 2 1 

          
PAU-11 Es vigilant 818 1.471        

Habitatges 486 1.471 14 1 pl./hab 14 
1pl./100 m2 st 1pl./200 m2 st 15 7 

1 pl/ hab. 0,5 pl./hab. 14 7 

          
PAU-12 Castell de Sant Jaume 3.650 1.460        

Habitatges 1.770 1.460 4 2 pl./hab 8 
1pl./100 m2 st 1pl./200 m2 st - - 

1 pl/ hab. 0,5 pl./hab. 4 2 
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Estimació reserva d’aparcament per a vehicles (PAU) 

PAU-13 C. Josep Maria Prim 1.185 864        

Habitatges 866 864 8 1 pl./hab 8 
1pl./100 m2 st 1pl./200 m2 st 9 4 

1 pl/ hab. 0,5 pl./hab. 8 4 

          
PAU-14 Puig d'en Sanés 38.563 8.484 

       

Habitatges 26.223 8.484 23 2 pl./hab 46 
1pl./100 m2 st 1pl./200 m2 st - - 

1 pl/ hab. 0,5 pl./hab. 23 12 

          
PAU-15 Ses Oliveres 6.619 1.690        

Habitatges 5.457 1.690 5 2 pl./hab 10 
1pl./100 m2 st 1pl./200 m2 st - - 

1 pl/ hab. 0,5 pl./hab. 5 3 

          
PAU-16 Carrer Migjorn 3.666 1.384 

       

Habitatges 2.768 1.384 12 1 pl./hab 12 
1pl./100 m2 st 1pl./200 m2 st 14 7 

1 pl/ hab. 0,5 pl./hab. 12 6 

          
PAU-17 Carrer Solitari 2.388 685 

       

Habitatges 1.956 685 4 2 pl./hab 8 
1pl./100 m2 st 1pl./200 m2 st 7 3 

1 pl/ hab. 0,5 pl./hab. 4 2 

          
PAU-18 S'Oliguera 3 12.199 3.112        

Habitatges 8.653 3.112 11 2 pl./hab 22 
1pl./100 m2 st 1pl./200 m2 st - - 

1 pl/ hab. 0,5 pl./hab. 11 6 

          
PAU-19 S'Oliguera 4 10.675 3.285        

Habitatges 9.386 3.285 8 2 pl./hab 16 1pl./100 m2 st 1pl./200 m2 st - - 
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Estimació reserva d’aparcament per a vehicles (PAU) 

1 pl/ hab. 0,5 pl./hab. 8 4 

          
PAU-20 Caials 2 26.991 5.550        

Habitatges 15.848 5.550 28 2 pl./hab 56 
1pl./100 m2 st 1pl./200 m2 st - - 

1 pl/ hab. 0,5 pl./hab. 28 14 

          

PAU-21 Carpediem club 18.329 6.240        

Habitatges 1.375 1.800 18 2 pl./hab 36 
1pl./100 m2 st 1pl./200 m2 st 18 9 

1 pl/ hab. 0,5 pl./hab. 18 9 

Hoteler 14.799 4.440 - - - - - - - 

          
PAU-22 Quatre camins sud-1 41.108 2.914        

Habitatges 29.142 2.896 1 2 pl./hab 2 
1pl./100 m2 st 1pl./200 m2 st - - 

1 pl/ hab. 0,5 pl./hab. 1 1 

          
PAU-23 Quatre camins sud-2 20.732 2.000        
Hoteler 10.573 2.000 - - - - - - - 

          
PAU-24 Platja de s'Alqueria-1 8.062 1.273        

Habitatges 3.638 1.273 6 2 pl./hab 12 
1pl./100 m2 st 1pl./200 m2 st 13 6 

1 pl/ hab. 0,5 pl./hab. 6 3 

          
PAU-25 Platja de s'Alqueria-2 17.283 4.575        

Habitatges 14.750 4.575 3 2 pl./hab 6 
1pl./100 m2 st 1pl./200 m2 st - - 

1 pl/ hab. 0,5 pl./hab. 3 2 

          
PAU-26 Puig de Sa Guineu 49.527 4.710 
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Estimació reserva d’aparcament per a vehicles (PAU) 

Habitatges 43.351 4.748 3 2 pl./hab 6 1pl./100 m2 st 1pl./200 m2 st - - 

          
PAU-27 L’Heretat 9.764 - 

       

Habitatges 5.818 - Existents - - 
- - - - 

- - - - 

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
Novembre 2013



ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA  
POUM DE CADAQUÉS 
 

 

SERPA enginyeria i consultoria ambiental, SL                                                                                                                          115                     
  

A part d’aquestes places per habitatges, també s’han de calcular la reserva de places d’aparcament 
per l’ús hoteler i pels equipaments. Pel que fa a l’ús hoteler s’ha de calcular segons l’article 276 de la 
normativa del POUM (objecte d’aprovació inicial) tenint en compte els paràmetres que demana la 
normativa (núm. estrelles, habitacions ...). Pel que fa als equipaments, s’han de calcular per l’ús que 
tindran i que defineix el planejament. 

Les places d’aparcament per ús hoteler no s’han pogut calcular perquè no es disposa dels 
paràmetres que demana la normativa del POUM; i pel que fa als equipaments, aquests tampoc s’han 
calculat en aquest estudi perquè la gran majoria no tenen un ús definit (Esua) i per tant, no es poden 
calcular les reserves de places per a vehicles segons l’article 276 de la normativa del POUM.  

Per tant, aquesta reserva de places pels usos hotelers i d’equipaments s’hauran de calcular en els 
Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada que han d’acompanyar el planejament derivat que 
desenvolupin els sectors.  

Imatge 46. Part de l’article 276 de la normativa del POUM (ús equipaments)  

 

Imatge 47. Reserva places d’aparcaments per a vehicles i motos dels PPU 

0

50

100

150

200

250
206

114

51 54
36 32

52
29 30 26

14 9 16
Places cotxe

Places moto

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la taula anterior. 
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Imatge 48. Reserva places d’aparcament per a vehicles i motos dels PMU 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la taula anterior. 

 

Imatge 49. Reserva places d’aparcament per a vehicles i motos dels PAU  

 

 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la taula anterior. 

 

Llei de Costes  

D’acord amb l’article 28 de la Llei de Costes (Llei 22/1988, del 28 de juliol), per assegurar l’ús públic 
del Domini públic Marítimo-terrestre, els plans i normes d’ordenació territorial i urbanística establiran 
la previsió de suficients accessos al mar i aparcaments.  

La transcripció de l’article 28 de la Llei de Costes.  

1. La servidumbre de acceso público y gratuito al mar recaerá, en la forma que se determina en los 
números siguientes, sobre los terrenos colindantes o contiguos al dominio público marítimo-terrestre, 
en la longitud y anchura que demanden la naturaleza y finalidad del acceso. 

2. Para asegurar el uso público del dominio público marítimo-terrestre, los planes y normas de ordenación 
territorial y urbanística del litoral establecerán, salvo en espacios calificados como de especial 
protección, la previsión de suficientes accesos al mar y aparcamientos, fuera del dominio público 
marítimo-terrestre. A estos efectos, en las zonas urbanas y urbanizables, los de tráfico rodado deberán 
estar separados entre sí, como máximo, 500 metros, y los peatonales, 200 metros. Todos los accesos 
deberán estar señalizados y abiertos al uso público a su terminación. 
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3. Se declaran de utilidad pública, a efectos de la expropiación o de la imposición de la servidumbre de 
paso por la Administración del Estado, los terrenos necesarios para la realización o modificación de 
otros accesos públicos al mar y aparcamientos, no incluidos en el apartado anterior. 

4. No se permitirán en ningún caso obras o instalaciones que interrumpan el acceso al mar sin que se 
proponga por los interesados una solución alternativa que garantice su efectividad en condiciones 
análogas a las anteriores, a juicio de la Administración del Estado. 

Així doncs segons aquest article s’incorporen els aparcaments necessaris per possibilitar l’ús del 
Domini Públic Marítimo-terrestre. Per calcular el número d’aparcaments necessaris s’ha calculat 
mitjançant el ràtio que fixa el Decret 344/2006 sobre la franja costanera. A partir d’aquests 
desplaçaments (apartat 4.1) i el seu repartiment modal (apartat 4.2) s’han distribuït segons el mode 
de transport (VP, TP i NM). Un cop obtinguts els desplaçaments originats pel vehicle privat (VP) i 
utilitzant un ocupació mitjana per vehicle de 2 persones s’han obtingut el número de vehicle (apartat 
4.2) i per tant, la reserva de places d’aparcament.  

És important mencionar que aquests reserva de places d’aparcament s’han calculat per la franja 
costanera (platges) que es troba en el casc urbà de Cadaqués o a les seves proximitats on hi pot 
haver problemes d’estacionament.  

A continuació es pot observar el nombre de desplaçaments generats en vehicle privat i el número de 
vehicles.  

Taula 34. Desplaçaments en vehicle privat i número de vehicles per la franja costanera  

Sector 
Desplaçaments 

generats 

Mobilitat 

VP VP vehicles 

Platja Gran 1.050 683 273 

Es Llaner Gros 425 276 111 

TOTAL  959 384 

 

Es pot observar que la franja costanera generarà 959 desplaçaments en vehicle privat, és a dir, 
generarà una mobilitat de 384 vehicles. Per tant, s’ha de realitzar una reserva de 384 vehicles tal i 
com determina l’article 28 de la Llei de Costes.  

Aquestes places quedaran cobertes per l’actual aparcament ubicat a l’entrada del municipi i gestionat 
per l’empresa SABA. Aquest aparcament té una disponibilitat d’unes 550 places i es troba a uns 
300m. de la Platja Gran.  

 

5.4.3. PROPOSTES PEL VEHICLE PRIVAT 

En el plànol núm. 5 de l’annex es defineix quina ha de ser la xarxa d’itineraris principals per a 
vehicles del municipi de Cadaqués. 

En referència a aquesta xarxa, es proposen les següents actuacions, que també es recullen en el 
POUM:  

� L’arribada al nucli. Per tal de millorar la mobilitat i l’accés al nucli, es proposa la construcció 
d’una rotonda situada a la carretera de Girona a Cadaqués, davant de l’accés a la zona 
industrial. Es pretén resoldre l’accés al polígon industrial del Pla d’en Llorenç per tal que 
serveixi d’espai de maniobra als camions i permeti comunicar amb altres vies alternatives 
d’accés al nucli. Aquestes vies alternatives poden ser (el pla ho incorpora a nivell informatiu):  

o La carretera d’accés a l’edifici d’aparcaments que es proposa en l’aparcament 
existent. Aquesta carretera d’accés serà un element clau per alliberar el centre de 
vehicles i fomentar l’arribada a peu, sobretot dels visitants, a través del nou passeig 

Aj.Cadaqués
POUM Aprovació Inicial
Novembre 2013



ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA  
POUM DE CADAQUÉS 
 

 

SERPA enginyeria i consultoria ambiental, SL                                                                                                                          118                     
  

de la Riera que, amb una imatge renovada i reduint els cotxes aparcats, s’ha de 
convertir en l’entrada principal a Cadaqués per a vianants. Aquesta carretera donarà 
accés sense entrar al nucli, facilitant una entrada més directa que descongestioni el 
nus d’arribada.  

o Comunicació nord amb el carrer de Majorla, a partir de la recuperació d’un camí 
existent per tal de descongestionar el punt d’arribada, en direcció el cap al Creus, 
que enllaçaria amb el nou vial de Sa Guarda fins arribar al pavelló esportiu, on es 
tornaria a connectar amb la carretera de Portlligat. Aquest vial reduiria els 
recorreguts interns i diversificaria el trànsit.  Aquest vial hauria de ser de doble sentit 
de circulació o d’un sentit d’entrada a Cadaqués. 

Aquestes vies alternatives es tracten d’una bona mesura per resoldre la problemàtica a 
l’accés del nucli de Cadaqués, però els pendents en aquesta zona i l’alteració de la 
topografia per adequar el vial poden suposar un impacte ambiental important sobre el 
territori, fet que caldrà valorar-se amb detall amb l’estudi d’impacte ambiental del projecte del 
vial. Cal tenir en compte que aquesta opció no resoldrà els problemes a Portlligat, que 
derivant vehicles cap aquest sector poden agreujar-se, ni la mobilitat interna al centre del 
nucli ja que només desplaçarà part dels vehicles que vulguin accedir a Cadaqués. 

S’haurà d’estudiar aquestes proposes en detall, i elaborar el projecte i tramitacions 
pertinents.  

Imatge 50. Fotoimatge de la ubicació de la rotonda d’accés a la zona industrial  
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Imatge 51. Proposta de les vies alternatives  

 
Font: Redactors del POUM de Cadaqués (Novembre de 2013) 

 

 

� L’eix de Caials: Des de Sa Guarda i a través del càmping, es proposa un nou eix cívic que 
estructuri la xarxa viària a Caials, a partir dels quals s’articulen la resta de vials de distribució 
interna de la península, sempre intentant aprofitar els vials i camins existents millor adaptats 
a la topografia.  

Així mateix, al final de la península de Caials, es proposa donar continuïtat a l’actual 
C/Llevant, per tal de millorar l’accessibilitat, avui fragmentada, de tot aquest àmbit i alliberar 
el carrer de la Punta de s’Oliguera de circulació transformant-lo en un carrer per a vianants. I 
per altra, donar continuïtat al Carrer Llebeig fins a la Platja Sa Confitera. 

Accés aparcament 

Comunicació nord 
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Imatge 52. Proposta traçat de l’Eix Caials 

 
Font: Redactors del POUM de Cadaqués (Novembre de 2013) 

  

� L’accés al Llané: La zona del Llané funciona actualment com un gran atzucac amb un vial 
únic d’entrada i sortida. La dificultat topogràfica i morfològica del lloc dificulta la possibilitat 
d’un accés alternatiu. En aquest sentit es proposen petites actuacions a través de l’obertura 
d’alguns vials que donin continuïtat als existents, evitin els atzucacs, aconseguint un itinerari 
circular i evitant dos sentits de circulació en vials estrets. Aquestes petites actuacions es 
situen en l’àmbit entre el carrer de la Verge de Montserrat i l’Avinguda del Pi, i entre 
l’avinguda del Pi i el carrer Ramon Muntaner. 

D’altra banda per tal de millorar la seguretat en la circulació viària s’ha previst l’ampliació de 
la secció del carrer fins a un mínim de 5m a l’avinguda del Doctor Bartomeus en el tram de 
carrer més estret, afectant el jardí d’unes cases. Aquesta operació es considera necessària 
ja que ha de permetre resoldre la circulació a la zona del Llané. 

 

La xarxa d’itineraris principals de vehicles circularà per les vies principals (externa i interna) i per la 
xarxa secundaria.  

En la resta de vials no inclosos com a xarxa viària principal o de segon ordre, progressivament cal 
aplicar mesures per tal de pacificar i regular més el trànsit motoritzat, i donar més importància a 
la mobilitat “tova”, és a dir, la mobilitat no motoritzada. Tot i que l’aplicació concreta d’aquestes 
mesures les han de definir els estudis d’avaluació de la mobilitat generada del planejament derivat o 

Eix Caials 
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estudi o pla de mobilitat urbana, a continuació s’enumeren alguns criteris que de forma genèrica es 
podrien incorporar: 

� Establir una major jerarquització de la xarxa viària. En aquest sentit, els criteris que cal 
aplicar en les cruïlles d’aquesta vialitat veïnal, no ha de ser la fluïdesa del trànsit sinó, la 
seva pacificació i donar prioritat en els creuaments a vianants i ciclistes. 

� Major regulació dels sentits de circulació en aquesta xarxa, limitant molt més els girs en 
les cruïlles, prioritzant (sempre que sigui possible) que els vials siguin d’un sol sentit. 

� Implantar mesures o dissenys que facilitin la reducció de la velocitat del trànsit rodat. 

Pel que fa a l’aparcament, tenint en compte els ratis de l’article 276 de la normativa del POUM i el 
Decret 344/2006, el desenvolupament del planejament derivat del POUM de Cadaqués ha de 
contemplar una reserva mínim d’aparcaments fora la via pública de 1447 places d’aparcament per a 
vehicles i 483 per a motocicletes. Aquestes reserves s’hauran de definir i calcular amb major 
precisió en els Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada que han d’acompanyar els 
corresponents planejaments derivats.  

Pel que fa a l’aparcament de la via pública, com ja s’ha comentat anteriorment, caldrà fomentar un 
disseny urbanístic que eviti l’aparcament indegut de vehicles en l’espai per a vianants en els 
vials estrets de  la zona urbana del municipi. Aquesta actuació es pot analitzar en detall en un 
possible futur estudi o pla de mobilitat urbana. 

5.5. DISTRIBUCIÓ DE MERCADERIES 

En l’elaboració dels EAMG s’ha de tenir en compte el que marca el Decret 344/2006, a fi de reduir el 
nombre d’operacions de càrrega i descàrrega, que els locals comercials han de destinar per a 
magatzem un mínim d’un 10% del 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 el cas d’EAMG referents a plans urbanístics s’ha de tenir en compte que, per aconseguir una 
distribució àgil i ordenada de les mercaderies a l'interior dels nuclis urbans, aquests contemplin les 
següents reserves de places de 3 x 8 metres a la xarxa viària per a càrrega i descàrrega de 
mercaderies: 

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

b) Ús d'oficines: 1 plaça/2.000m2 de sostre. 

En el nou POUM es preveu el desenvolupament d’una petita zona industrial (PMU-1 Pla de Sant 
Llorenç) i comercial (PMU-3 Sa Tarongeta 3 i  PAU-6 Sa Tarongeta 1c) però no es té coneixement si 
serà necessari una reserva de places a la xarxa viària per a càrrega i descàrrega de mercaderies; 
dependrà en gran part de la tipologia d’aquestes activitats.  
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6. PROPOSTA DE FINANÇAMENT 

El Decret 344/2006 estableix l’obligació dels promotors de costejar totes les mesures de millora de la 
mobilitat dins dels sectors a desenvolupar així com les infraestructures de connexió amb les 
principals xarxes de vianants, de bicicletes, de circulació de vehicles i de transport públic. 

Els futurs estudis d’avaluació de la mobilitat generada del planejament derivat caldrà que detallin les 
actuacions concretes, segons l’indicat en el present estudi, pels sectors de desenvolupament que 
defineix el POUM del municipi de Cadaqués, i realitzin una proposta detallada del finançament per 
cadascuna de les actuacions que finalment es detallin i contemplin com a viables en cada sector. 
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7. ANNEX 

 ANNEX 1. LEGISLACIÓ 

• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme 
• Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. 
• Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 

mobilitat generada. 
• Normativa del POUM de Cadaqués. 

 ANNEX 2. BIBLIOGRAFIA 

• Guia bàsica per a l’elaboració de plans de mobilitat urbana. Generalitat de Catalunya, 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques – 2006. 

Pàgines web: 

- Portal de mobilitat de la Generalitat de Catalunya 
http://www20.gencat.cat/portal/site/mobilitat 

- Web Ajuntament de Cadaqués  
http://webspobles.ddgi.cat/sites/cadaques/default.aspx 

- IDESCAT (Institut d’Estadística de Catalunya) 
http://www.idescat.cat/ 

- Hipermapa de Catalunya 
http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/actuacions/territori/hipermapa.jsp 

- Institut Cartogràfic de Catalunya 
http://www.icc.cat 

- Pàgina web de la RENFE 
http://www.renfe.es 

- Pàgina web de SARFA 
http://www.sarfa.com 
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ANNEX 3. CARTOGRAFIA 

1.- Plànol de jerarquització de la xarxa viària 

2.- Plànol de determinació de mobilitat generada 

3.- Plànol d’itineraris principals per a vianants i bicicletes  

4.- Plànol d’itineraris principals per a transport col·lectiu  

5. Plànols d’itineraris principals per a vehicles 
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