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ACRÒNIMS
ATM

Autoritat del Transport Metropolità

CCGG

Comarques Gironines

EMQ

Enquesta de Mobilitat Quotidiana

PDB

Pla Director de la Bicicleta

PDM

Pla Director de Mobilitat

PLSV

Pla Local de Seguretat Viària

PMUS

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

ZPEAA

Zones de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric

VMP

Vehicles de Mobilitat Personal
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1. INTRODUCCIÓ
1.1. Justificació de la redacció de l’estudi de mobilitat
La llei 9/2003 de la mobilitat, té per objecte establir els principis i els objectius als quals ha de respondre una gestió de la mobilitat de les persones i del transport de les mercaderies dirigida a la
sostenibilitat i la seguretat, i determinar els instruments necessaris perquè la societat catalana assoleixi els dits objectius i per garantir a tots els ciutadans una accessibilitat amb mitjans sostenibles.
Aquests instruments de planificació han de concretar, per a l'àmbit territorial que en cada cas els
correspongui, l'aplicació dels objectius de mobilitat d'aquesta Llei mitjançant l'establiment de directrius, objectius temporals, propostes operatives i indicadors de control. Els instruments de planificació són els següents:
-

Les Directrius Nacionals de Mobilitat.

-

Els Plans Directors de Mobilitat.

-

Els Plans Específics.

-

Els Plans de Mobilitat Urbana.

Pel cas concret del municipi de Palafrugell, ha de redactar el PMUS ja que és obligatori per als
municipis que:
-

d’acord amb la llei de mobilitat 9/2003, siguin capital de comarca o tinguin més de 50.000
habitants.

-

d’acord amb el decret 152/2007 que defineix el pla d'actuació per a la millora de la qualitat
de l’aire, es troben inclosos dins la zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric
(ZPEAA).

-

d’acord amb el PDM de les CCGG, els municipis de més de 20.000 habitants, i els que tinguin una població estacional superior a les 20.000 persones.

Per tant, el municipi de Palafrugell està obligat per llei a la redacció d’un PMUS.
Els Pla de Mobilitat Urbana, segons la Llei municipal i de règim local de Catalunya, hauran de ser
revisat cada sis anys.
Aquest document, però, és una diagnosi de la mobilitat i avaluació i valoració del grau de desenvolupament del PMUS redactat i aprovat l’any 2011.

1.2. Antecedents
Palafrugell, com la resta de pobles i ciutats del món desenvolupat, ha viscut en les darreres dècades un procés evolutiu de la seva mobilitat basat en paràmetres no sostenibles al llarg del temps.
La popularització de l’ús del vehicle privat, concebut fins ara com a símbol de la llibertat individual
de moviment, ha comportat una pèrdua de l’equilibri tradicional en l’ús de l’espai públic, acotat
físicament per definició.
Aquest fet ha comportat el desplaçament i marginalització d’altres usos tradicionals de la via pública. El carrer ha estat durant generacions, alhora que una via de transport, un espai de trobada i
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d’interrelació social: lloc d’intercanvis comercials, de relació entre veïns i visitants, de manifestacions lúdiques i culturals, de jocs i de conversa.
L’evolució tecnològica ha comportat, però, des de la segona meitat del segle XX, una veritable
revolució en els mitjans de transport utilitzats per la nostra població, popularitzant l’ús del cotxe, i
destinant per al seu ús (circulació i estacionament) la major part de l’espai públic.
No obstant això, arrel del PMUS Palafrugell 2011 realitzat per l’Ajuntament, s’han definit uns objectius i unes propostes que durant els darrers anys s’han anat realitzant en diferents mesures. A
través del planejament i les actuacions de referència, Palafrugell tracta de revertir la dinàmica i
invertir la prioritat d’ús de l’espai públic.
En aquest sentit, últimament, s’ha realitzat un Pla Director de la Bicicleta, per tal de posar ordre a
aquest mitjà de transport i la infraestructura necessària per a que es pugui desenvolupar i créixer
de forma harmonitzada.
S’ha fet una petita recopilació de documents i estudis que han analitzat alguns aspectes de la mobilitat a Palafrugell:
-

2011: Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Palafrugell

-

2011: Pla Local de Seguretat Viària 2012-2015

-

2015: Pla d’Ordenació Urbanística municipal de Palafrugell

-

2017: Avaluació del Pla Local de Seguretat Viària 2012-2015 i Actualització del Pla Local
de Seguretat Viària 2018-2021

-

2018: Pla Director de la Bicicleta de Palafrugell

-

2018: Treball Tècnic de Seguretat Viària

S’ha estudiat la pacificació dels vial de l’entorn del carrer de Pals amb un informe específic per al
servei Català del Trànsit.
També s’han inaugurat nous vials de ronda per als vehicles motoritzats així com ampliat les zones
amb prioritat dels vianants del centre.
També estan emergent nous mitjans de transports com els vehicles de mobilitat personal (VMP):
patinets, rodes, etc... que generen noves oportunitats de desplaçaments amb mitjans més sostenibles que amb els vehicles privats.

1.3. Objectius de l’estudi
Els objectius que persegueix la Diagnosi de la mobilitat i valoració del grau de desenvolupament
del PMUS de Palafrugell son els següents:
-

Realitzar una diagnosi actualitzada de les disfuncions del sistema de mobilitat del nucli urbà de Palafrugell (pertanyent al municipi de Palafrugell), incorporant específicament les
percepcions dels problemes per part de la ciutadania. La diagnosi es centra en l’estudi de
la temporada d’estiu, el període de l’any més amb més volum de població, i per tant el més
desfavorable des del punt de vista de la mobilitat.

-

Comparar l’estat actual amb com estava la mobilitat el 2011, per analitzar les tendències
dels diferents mitjans de transport i mobilitat.
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-

Avaluar el grau de desenvolupament del PMUS aprovat el 2011.

1.4. Principis directors de la planificació de la mobilitat
La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, també estableix els principis, els objectius i els altres
requisits específics que han de desenvolupar els corresponents instruments de planificació de la
mobilitat i, entre aquests, els plans de mobilitat urbana. El propòsit bàsic de la Llei 9/2003 es pot
resumir com la determinació de millorar l’accessibilitat i minimitzar els impactes negatius del transport. El present apartat és una adaptació del text de la “Guia bàsica per a l’elaboració de plans de
mobilitat urbana”, editada el juliol de 2006 pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
La Llei 9/2003 dibuixa les línies mestres d’una estratègia que respon als principis següents:
a) Competitivitat
b) Integració social
c) Qualitat de vida
d) Salut
e) Seguretat
f ) Sostenibilitat
Aquests sis elements, que es desenvolupen tot seguit, agrupen tot allò que la mobilitat i el transport poden aportar o sostreure a la societat. En el Pla de Mobilitat Urbana de Palafrugell s’hauran
d’establir aquelles mesures que, segons la configuració actual, maximitzen el saldo positiu
d’aquest balanç i, per tant:
a) Configuren un model de transport més eficient per a millorar la competitivitat del sistema
productiu.
b) Augmenten la integració social tot aportant una accessibilitat més universal.
c) Incrementen la qualitat de vida dels ciutadans.
d) No comprometen les condicions de salut dels ciutadans.
e) Aporten més seguretat en els desplaçaments.
f ) Estableixen unes pautes de mobilitat més sostenibles

1.4.1. Competitivitat
La competitivitat del sistema productiu està molt vinculada a l’existència d’un sistema de transport
eficient, és a dir, que aporti la màxima funcionalitat amb el menor cost global (individual i social)
possible. Com a element fonamental de suport del sistema productiu, el transport ha de permetre:
-

Distribuir eficaçment les matèries primeres i manufacturades, en un temps i uns preus raonables.
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-

Accedir, els treballadors, als seus centres de treball amb la menor incertesa possible i en
unes condicions de seguretat acceptables, tenint en compte la pèrdua de productivitat derivada dels accidents in itinere.

Al conjunt de Catalunya hi ha dos factors que en l’actualitat posen de manifest que el sistema de
transport no disposa d’una organització prou eficient per a implantar-lo com l’element potenciador
de la competitivitat que hauria de ser:
-

La congestió habitual dels principals corredors viaris i accessos als nuclis urbans, la qual
cosa provoca un increment notable del temps exigit per als desplaçaments.

-

El fet que el preu del transport (és a dir, el cost individual) estigui bastant per sota del seu
cost real (el cost global) de manera que no s’estimula la reducció dels costos diferits a la
societat.

Tots dos factors són esmentats també al Llibre blanc del transport de la Unió Europea com a principals amenaces a la competitivitat dels sectors econòmics dependents del transport. El mateix
Llibre blanc estudia diverses estratègies aplicables per a invertir la situació actual, i és un factor
comú en cadascuna la necessitat d’establir una tarifació adequada del transport, especialment per
carretera.
En aquest sentit, la utilització del preu del transport com a instrument per a modular la demanda
del sistema ha de permetre incrementar l’eficiència, a més d’intervenir sobre l’equilibri entre funcionalitat i cost:
-

Un sistema de transport excessivament barat incentiva que se’n faci un ús indiscriminat
(ineficient) i dóna peu als episodis recurrents de congestió, és a dir, a una pèrdua de funcionalitat que al seu torn reverteix en el balanç de costos de tots els usuaris.

-

I a l’inrevés, un preu massa elevat restringeix el nombre d’usuaris que poden accedir al sistema de tal manera que no se n’aprofita la capacitat.

1.4.2. Integració social
Quan l’accessibilitat no és universal esdevé un element generador d’exclusió social. Aquells ciutadans que, per motius diversos, tenen dificultats per desplaçar-se pel territori veuen reduïdes les
seves possibilitats de desenvolupament personal, social i laboral. Aquesta incidència la pateixen
especialment les persones de mobilitat reduïda, és a dir, aquelles que per motius de salut tenen
una dificultat addicional per poder desplaçar-se autònomament.
Però al mateix temps hi ha diferències entre territoris en la dotació de serveis de transport
col·lectiu, que és el mode de transport amb un accés més universal. En aquells indrets on l’oferta
és escassa, el fenomen d’exclusió generat tendeix a concentrar-se sobre els sectors socials de
menys renda a causa de la dificultat particular que tenen per disposar de vehicle privat, de manera
que s’accentuen encara més els fenòmens de divergència social.
A més de les conseqüències personals i socials, la manca d’accessibilitat té efectes negatius sobre la competitivitat del sistema productiu per dos mecanismes diferents:
-

Redueix el mercat laboral tant dels treballadors com de les empreses i limita alhora la possibilitat d’ajustar òptimament els perfils dels treballadors i els llocs de treball.

-

Comporta un increment de la despesa pública en protecció social que cal revertir amb els
corresponents instruments fiscals.
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Cal vetllar, doncs, perquè l’accessibilitat no esdevingui un factor d’exclusió social, cosa que implica
prioritzar les actuacions per a millorar l’abast i el servei dels modes de transport d’accés més universal, i evitar al mateix temps les redistribucions de renda regressives en l’assignació de recursos
als diferents modes de transport i territoris. En particular, cal posar un especial èmfasi en la idea
d’universalitzar l’accés al treball com a principal mecanisme d’integració en la societat moderna.

1.4.3. Qualitat de vida
El sistema de transport és un element que tant pot aportar com sostreure allò que coneixem com a
qualitat de vida:
-

D’una banda, habilita la possibilitat de desplaçar-se i, per tant, de dur a terme totes aquelles activitats que els ciutadans necessiten o volen fer. Desplaçar-se és un fet quotidià per
als ciutadans (i també un dret) però no és una finalitat en si mateix (tret de casos molt particulars), sinó una activitat “pont” entre altres que realment es vol dur a terme. Així,
s’espera realitzar els desplaçaments de la forma més ràpida i còmoda possible i, al mateix
temps, amb una incertesa mínima, és a dir, tenint la seguretat que els serveis de transport
funcionen de la manera prevista: en termes d’horaris, freqüència, seguretat, etc.

-

D’altra banda, les infraestructures i els serveis de transport generen un important impacte
en la qualitat de l’entorn i el paisatge: fraccionen el territori i acoten la disponibilitat d’espais
lliures per a l’ús social. Però aquesta degradació també es produeix en les àrees pròpiament urbanes, principalment a causa del soroll i altres elements contaminants. Aquests
impactes negatius afecten tots els ciutadans, amb independència que siguin o no usuaris
del mitjà de transport que els origina.

Tot el que s’ha exposat comporta que la planificació dels sistemes de transport consideri simultàniament els impactes positius i negatius. Si només s’atén a un dels dos tipus d’impacte, les demandes per a la seva millora tendeixen a esdevenir infinites. La contraposició de tots dos aspectes
ha de permetre assolir un punt d’equilibri socialment acceptable, i això comporta indefugiblement
enfortir la participació, el diàleg i el consens de tots els sectors socials implicats.

1.4.4. Salut
El funcionament dels mitjans de transport motoritzats produeix emissions gasoses i sonores que
poden ser nocives per a la salut. Encara que les persones afectades per malalties imputables a la
contaminació generada pel transport no sempre puguin percebre una relació directa amb la causa,
es calcula que aquestes malalties poden tenir un impacte equiparable al que causen els accidents
viaris.
Els perjudicis que causen en la salut i el benestar de les persones i, de retruc, en la productivitat
de les empreses, així com la pressió més gran sobre el sistema sanitari que se’n deriva, fan necessari abordar la reducció de les emissions del transport. En línia amb aquest propòsit, pot ser
útil l’aplicació d’instruments econòmics que, d’una banda, estimulin l’ús de vehicles amb menor
poder contaminant i, de l’altra, permetin la internalització dels costos socials i ambientals esmentats.
També cal tenir present l’efecte positiu sobre la salut que es deriva de caminar i utilitzar la bicicleta
i, per tant, la conveniència d’estimular-ne l’ús mitjançant la dotació de xarxes d’itineraris segurs per
a vianants i ciclistes.
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1.4.5. Seguretat
Els accidents de trànsit són avui en dia un cost social de primer ordre. La reducció de
l’accidentalitat ha esdevingut una línia d’acció prioritària, tal com es fa palès en el Pla de seguretat
viària de Catalunya i en el Llibre blanc del transport de la Unió Europea, on es marca els següents
objectius:
-

El Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible 2021-2030 té com a principal objectiu la reducció del 50% de víctimes mortals.

-

El pla de seguretat viària de Catalunya 2021-2023 té com a principal objectiu reduir com a
mínim el 15% dels morts i el 12% de les víctimes ferides greus que s'han registrat el 2021.

-

L’informe d’avaluació i actualització del Pla Local de Seguretat Viària (2017)

-

Llibre Blanc del Transport, anomenat Pla Transport 2050, té per objectiu que no hi hagi cap
mort per accident de trànsit a l’any 2050.

El nombre d’accidents imputables a un mitjà de transport és directament proporcional al nombre
d’usuaris–quilòmetre, mentre que la gravetat dels accidents és inversament proporcional a la velocitat. Aquesta constatació perfila les dues línies d’acció possibles per a reduir l’accidentalitat dels
mitjans de transport:
La primera implica el traspàs de desplaçaments cap a mitjans amb una menor accidentalitat, o
sigui, cap al transport col·lectiu i els mitjans no motoritzats.
La segona es fonamenta en l’adequació de la velocitat i la millora de les condicions de seguretat
intrínseques de cada mitjà i d’aquells punts on conflueix l’ús de diferents mitjans. Consisteix principalment a eliminar els punts negres del sistema viari, a segregar i prioritzar l’espai dels diferents
mitjans on els usos conflueixen, a incrementar la tasca pedagògica sobre els usuaris, a enfortir el
sistema preventiu i sancionador dels infractors i a introduir noves tecnologies per a la seguretat.

1.4.6. Sostenibilitat
Els criteris de sostenibilitat són integrats pel Llibre blanc del transport de la UE on s’emfatitza la
necessitat d’aconseguir que el creixement de l’economia es desacobli de l’increment paral·lel dels
fluxos del transport que actualment s’experimenta. Això permetria assolir un sistema de transport
més eficient, és a dir, que impulsi més treball per unitat d’extracció de recursos i deposició de contaminants materials i energètics. Al mateix temps, aquest desacoblament aporta al teixit productiu
un avantatge competitiu en vista d’un escenari econòmic proper marcat per l’increment dels costos
del transport.
En el marc d’aquest principi també s’han d’incloure els objectius de reducció d’emissions d’efecte
hivernacle establerts al Protocol de Kyoto, que en el cas espanyol suposen un increment
d’aquestes emissions del 15% respecte del valor de 1990 per al període 2008-2012. Tanmateix, la
tendència actual apunta que aquest llindar se superarà àmpliament si no s’apliquen les mesures
adients. Per a convergir cap als objectius apuntats i per a assolir, per tant, una equitat intergeneracional, és necessari prioritzar l’ús dels modes de transport de menys intensitat energètica, menys
emissió de contaminants i menys ocupació de territori.
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2. ANÀLISI TERRITORIAL I SOCIOECONÒMICA
2.1. Situació geogràfica i estructura territorial
El municipi de Palafrugell, ocupa una extensió aproximada de 26,9 Km2. Està situat a l’extrem oriental de la comarca del Baix Empordà, a uns 29 km a l’est de Girona i a uns 12 km al sud-est de la
Bisbal d’Empordà (la capital de comarca). S’emplaça al centre de la Costa Brava, a l’encreuament
de la carretera C-31 que recorre gran part de la Costa Brava i la C—66 que passa per la Bisbal de
l’Empordà, el nord de Girona i altres municipis interiors.
El municipi comprèn 11 nuclis de població: Palafrugell, Calella de Palafrugell, Llafranc, Llofriu, Tamariu, El Bruguerol, Ermedàs, Santa Margarida, Vila-seca, Cap de Gall i Portalada. Els nuclis de
Bruguerol i Vila-Seca es consideren part del nucli urbà de la població de Palafrugell per formar un
continu urbà entre ells.
Es troba limitat pels termes municipals de:
-

El termes municipals de Begur, Regencós i Torrent, al nord.

-

El terme municipal de Forallac a l’oest.

-

El terme municipal de Mont-ràs al sud.

-

El mar mediterrani a l’est.

Fig. 1: Situació Palafrugell. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)
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El nucli urbà de Palafrugell, es localitza al mig del terme municipal, a la plana situada entre les
Gavarres i les muntanyes de Begur, a menys de 4 km de la línia de costa, ocupant una extensió
aproximada de 1,5km x 1,3km.
Els nuclis de Calella de Palafrugell, Llafranc i Tamariu es situen a peu de costa, mentre que el
Llofriu es troba a l’interior, al nord-oest de la població de Palafrugell.
Els polígons industrials es situen al nord del nucli de Palafrugell, al voltant de la C-31, la via de
comunicació que creua el municipi de sud a nord.
El municipi de Palafrugell es situa, així, en un entorn costaner marcat per l’estacionalitat del període d’estiu, que pot arribar a reunir uns 85.000 habitants.

2.1.1. Principals infraestructures lineals
El nucli de Palafrugell es troba accessible per diferents infraestructures lineals:
C-31
Discorre per l’est del nucli urbà de Palafrugell amb un traçat predominantment sud-nord.
Connecta amb Mont-ras, Palamós, Calonge, Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Regencós, Pals, Torroella de Montgrí, i més al nord cap a Figueres.
C-66
Carretera que connecta Palafrugell, pel nord-oest, amb Torrent, la Bisbal de l’Empordà, i
més enllà cap a Girona (passant per Corçà, Flaçà, Celrà...).

Fig. 2: Carretera C-31 a l’entrada del municipi de Palafrugell. Font: www.google.com

Les connexions entre els diferents nuclis del terme municipal són:
GIP-6531
Carretera que connecta Palafrugell, pel nord-est, amb Esclanyà i Begur.
GIV-6546
Carretera que connecta el nucli urbà de Palafrugell, pel sud-est, amb Calella i Llafranc.
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GIV-6542
Carretera que connecta el nucli urbà de Palafrugell, per l’est, amb Tamariu.
GIV-6543
Carretera que connecta el nucli urbà de Palafrugell, pel sud-est, amb Calella i Llafranc.

Les principals infraestructures lineals i l’estructura urbana de Palafrugell
no ha variat des del PMUS 2011 Palafrugell.
No obstant, cal destacar l’obertura del carrer Metal·lúrgia que exerceix de
connexió entre els principals vials interurbans.

El municipi de Palafrugell no compta amb cap infraestructura ferroviària.

2.1.2. Estructura urbana
El municipi de Palafrugell està dividit en 11 nuclis urbans diferents:
Superfície
(Ha)
Palafrugell
391,8
Calella
138,7
Llafranc
104,6
Tamariu
113,3
Llofriu
12,7
Altres nuclis
4
Total Nuclis
765,1
Resta del territori
1924,9
TOTAL
2690
Nucli

%
14,6%
5,2%
3,9%
4,2%
0,5%
0,1%
28,4%
71,6%
100%

Taula 1: Superfície dels nuclis. Font: AIM, elaboració pròpia a partir de les dades de l’Ajuntament de Palafrugell

A altres nuclis es consideren els petits nuclis urbans de Ermedàs, Santa Margarida, Cap de Gall i
Portalada. Els nuclis de Bruguerol i Vila-seca es consideren inclosos en el nucli urbà de Palafrugell
per estar formant part del continu urbà del nucli de Palafrugell.
Així, les zones residencials desenvolupades a Palafrugell són:
Palafrugell
Nucli principal del municipi, que acumula la major part de la població resident del municipi.
Els equipaments, les zones industrials i l’activitat comercial es concentren en aquest nucli
urbà. El PMUS de Palafrugell es centra en l’estudi d’aquest nucli urbà.
Calella de Palafrugell
El nucli amb més pes del municipi després de Palafrugell. És el principal nucli costaner, el
que reuneix a més població estacional durant els mesos de l’estiu.
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Llafranc
A l’est de Calella, aquests dos nuclis formen un continu urbà que, gràcies a les platges i al
turisme a l’estiu dupliquen entre ells dos la població resident al municipi, arribant als 45.000
habitants a causa del turisme.
Llofriu
Població interior del municipi a l’oest de Palafrugell. Està format pel mateix Llofriu i pel barri
de la Barceloneta.
Tamariu
El nucli costaner més septentrional del municipi. És el més petit dels tres (Calella, Llafranc i
Tamariu) pel que fa a població. Com en els altres nuclis costaners, la seva població durant
l’estiu es veu multiplicada per 50.
Ermedàs, Santa Margarida, Cap de Gall i Portalada
Són quatre nuclis dispersos, a l’interior del municipi amb molt baix volum de població (per
sota dels 50 habitants).
Al plànol 2.2.1 es localitzen els diferents nuclis de Palafrugell.

Palafrugell presenta un nucli urbà central, Palafrugell, amb la major part
de la població del municipi.
Els nuclis costaners, Calella, Llafranc i Tamariu, són els que segueixen
en quant a rellevància; sobretot per l’activitat a l’estiu.
La resta de nuclis es troben dispersos i amb una baixa població.

Els polígons industrials desenvolupats a Palafrugell són:
Polígon industrial circumval·lació nord
Al nord-oest del nucli de Palafrugell, es troba ubicat al voltant de la C-31 i el carrer de la Industria (que conforma la ronda nord del nucli).
Composat pels sectors: Circumval·lació Nord i Circumval·lació Nord | Les Brugueres.
Polígon industrial del paratge Brugueres
També al nord-oest del nucli urbà de Palafrugell i a l’oest del polígon anterior, separat
d’aquest per la C-31 que exerceix de frontera entre polígons.
Composat pels sectors: La Fanga, Antiga Zona Industrial, Brugueres II i Vins i Licors Grau.

18

Diagnosi de la mobilitat i valoració del grau de desenvolupament del PMUS Palafrugell 2011

Fig. 3: Situació polígon industrial. Font: Ajuntament de Palafrugell

Aquest temps el municipi ha tractat de desenvolupar les seves zones industrials fomentant l’activitat a aquests.
És d’especial rellevància el Polígon Circumval·lació Nord on l’obertura
del nou ramal estableix un sector amb noves oportunitat. En quant a la
mobilitat, aquest sector ha millorat en connexió i accessibilitat.

2.2. Anàlisi econòmica
Segons les dades facilitades per l’IDESCAT (2018), el principal motor econòmic de Palafrugell són
els serveis, que suposen gairebé un 80% del valor afegit brut (VAB) del municipi. El segueixen la
construcció amb un 18% i amb percentatges molt petits queden la indústria i l’agricultura.

Fig. 4: Dades del Valor Afegit Brut a Palafrugell (2019). Font: AIM, elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT
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Observant la evolució de l’indicador del Valor Afegit Brut per sectors dels últims anys, s’obté una
tendència estable, on els sectors serveis i de la construcció es compensen els creixements i decreixements.

Fig. 5: Evolució del Valor Afegit Brut per sectors (2011-2019). Font: AIM, elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT

Com ja succeïa al 2011, les activitats econòmiques relatives al sector
serveis esdevenen principals motors econòmics del municipi. Seguides
de la construcció; i, en molt menor mesura, indústria i agricultura.
El Valor Afegit Brut es manté estable des de l’anterior PMUS Palafrugell
2011.

2.3. Evolució de la població. Distribució per nuclis
2.3.1. Evolució de la població
La població censada al municipi l’any 2020 és de 23.244 habitants (Font: IDESCAT, patró continu). Des de 1998 fins al 2009 la població empadronada al municipi va tenir un creixement pràcticament lineal i a partir d’aquesta data fins al 2020, hi ha una estabilitat al voltant dels 22.800 habitants de mitjana.
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Fig. 6: Evolució de la població (2010-2020). Font: AIM, elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT
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Fig. 7: Evolució de la població (1965-2020). Font: AIM, elaboració
pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT

En analitzar l’evolució històrica de la població amb una perspectiva històrica més àmplia,
s’observa un altre patró: un fort creixement de la població fins a l’inici de la dècada dels 90 on
s’atura el creixement i a partir d’aquí la població creix de manera més lenta. A principi de segle XXI
s’inicia una altra etapa de fort creixement de la població, encara més important que en l’etapa anterior, i a partir del 2010 el creixement s’alenteix a un ritme molt més baix.

Des de 2011, l’últim PMUS, la població absoluta de Palafrugell ha crescut
de 22.816 a 23.244 habitants. És a dir, 428 persones i un creixement absolut de l’1’9%.

2.3.2. Distribució per nuclis
Principalment, la població es troba distribuïda en els següents nuclis:

DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ RESIDENT PER NUCLIS
Població
(hivern)

%

Superfície
(Ha)

Densitat
(hab/Ha)

21.645

93,1

391,8

391,8

Calella

662

2,8

138,7

138,7

Llafranc

275

1,2

104,6

104,6

Tamariu

251

1,1

113,3

113,3

Llofriu

261

1,1

12,7

12,7

Altres nuclis

150

0,6

4

4

765,1

30,4

Nucli
Palafrugell

TOTAL NUCLIS

23.244

Taula 2: Distribució de la població per nuclis. Any 2009. Font: AIM, elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Palafrugell

La taula superior mostra la població del municipi durant tot l’any llevat de l’època estival.
Palafrugell presenta una elevada estacionalitat de manera que durant els mesos d’estiu la seva
població es veu notablement augmentada.
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Per a valorar aquesta estacionalitat, s’utilitza el paràmetre de persones ETCA (persones equivalents a temps complet anual), segons les definicions del IDESCAT (font: www.idescat.cat):
- Les Estimacions de població estacional constitueixen una estimació de les càrregues de
població que suporta cada municipi i mesuren el nombre de persones que hi ha en un municipi en mitjana anual i en mitjana trimestral. En el càlcul s'hi inclouen les persones que
tenen algun tipus de vinculació o relació amb el municipi, ja sigui perquè hi resideixen, hi
treballen, hi estudien o perquè, sense ser la residència habitual, hi passen algun període
de temps (vacances, estiueig, caps de setmana, etc.), tant en residències pròpies com en
cases de familiars o amics o establiments turístics (hotels, càmpings, apartaments, etc.).
- La unitat de mesura són les persones equivalents a temps complet anual. Cada dia que
una persona està present en un municipi equival a 1/365 persones equivalents a temps
complet anual (d'ara endavant, ETCA). Així, per exemple, una persona que passa una
setmana de vacances a un municipi equival a 0,02 persones ETCA.

Àmbit

Població Resident

Població ETCA

Població ETCA (%)

Palafrugell

23.244

25.639

110,3 %

Baix Empordà

135.805

150.239

110,6 %

Taula 3: Població resident i població equivalent a temps complet anual (2020); Font: AIM a partir de dades de l’IDESCAT

És a dir, l’estacionalitat de Palafrugell, ponderada la llarg d’un any genera una població equivalent
de més de 2.000 habitants.
Segons dades de la Policia Local de Palafrugell, la població absoluta al nuclis costaners augmenta
en quasi fins a 4 vegades la de la resta de l’any.

DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ RESIDENT PER NUCLIS
Població
(estiu)

%

Superfície
(Ha)

Densitat
(hab/Ha)

Palafrugell

25.000

93,1

391,8

63,8

Calella

25.000

2,8

138,7

180,2

Llafranc

20.000

1,2

104,6

191,2

Tamariu

15.000

1,1

113,3

132,4

748,4

113,6

Nucli

TOTAL NUCLIS

85.000

Taula 4: Distribució de la població en la temporada estival (2020). Font: AIM, elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament
de Palafrugell
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Les dinàmiques de població resident i estacional continua sent la mateixa
que la de referència al PMUS Palafrugell 2011, durant la temporada
d’estiu la població del municipi augmenta significativament.
Segons l’índex ETCA la població equivalent és de 25.539. Segons valors
de la policia local la població estacional augmenta en quasi fins a 4 vegades el valor de la resta de l’any, unes 85.000 persones.
Es per aquesta raó que el PMUS Palafrugell 2011 centra l’estudi en la
temporada d’estiu, el període més desfavorable des del punt de vista de
la mobilitat. Per tant, aquesta revisió del PMUS Palafrugell 2011 continua
avaluant dades d’estiu.

2.4. Piràmide demogràfica
La piràmide de població de Palafrugell segueix una estructura similar la que presenta Catalunya.
No obstant la piràmide de Palafrugell presenta algunes variacions.
En general, hi ha un major percentatge de menors de 40 anys, a gairebé totes les seves franges
d’edat; i, en especial, els menors de 15 anys, sent entre els 10 i els 14 anys la franja amb més
diferència.
A partir, dels 40 anys, la piràmide de població de Palafrugell presenta unes dades molt semblants
a les de Catalunya però amb valors lleugerament inferiors.
Valorant la evolució des de 2009, la tendència és molt semblant a la de la resta de Catalunya, on
s’ha compensat el desequilibri de persones de mitjana edat que hi havia a l’anterior dècada i el
nombre de persones menors de 30 anys i també, naturalment, el pic que situava entre els 30 i 40
anys ha anat avançant i fent-se menys acusat.
2009

2020

Fig. 8: Estructura de la població de Palafrugell (2009)

Fig. 9: Estructura de la població de Palafrugell (2020)

Font: AIM, elaboració pròpia a partir de dades de IDESCAT

Font: AIM, elaboració pròpia a partir de dades de IDESCAT
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2021

Fig. 10: Estructura de la població de Catalunya (2009)
Font: AIM, elaboració pròpia a partir de dades de IDESCAT

Fig. 11: Estructura de la població de Catalunya (2021)
Font: AIM, elaboració pròpia a partir de dades de IDESCAT

Palafrugell compta amb el gruix de la seva població entre els 35 y els 60
anys, en edat activa. També, hi ha un pic en els 10-14 anys que, tot i ser
puntual, presenta uns valors lleugerament superiors als anys que precedien aquest pic.
En la comparativa amb les dades valorades al PMUS Palafrugell 2011,
destaca que l’augment de natalitat que es podria esperar donats els valors de població de 0-4 anys ha estat inferior els anys següents, per
tant, la tendència és continuista en quant a naixements en comptes de
creixent. I, també, es creu important el natural pas del ample de la piràmide dels 30-39 anys als 40-49 anys.

2.5. Centres d’atracció i generació de viatges
2.5.1. Equipaments
El plànol 2.5, recull els principals equipaments de Palafrugell, la major part dels quals es concentren en l’àrea del nucli urbà.
La tipologia d’equipaments contemplats són:

Sector

Equipament

Equipaments

Ajuntament

administratius

Àrea de Joventut / Can Genís
Bombers
Mossos d’Esquadra
Oficina de Recaptació
Policia Local

Observacions
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Sector
Equipaments docents

Equipament
IES Baix Empordà
IES FredericMartí Carreras
CEIP Carrilet
CEIP Torres Jonama
CEIP Barceló i Matas
Col·legi Sant Jordi
Col·legi Vedruna
Col·legi Garbí
Llars d’infants municipals Els Belluguets
Llars d’infants municipals Tomanyí
Llars d’infants el cucut
Llars d’infants els cargolets
Llars d’infants Santa Teresa

Equipaments Culturals i
Socials
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Observacions
Especial atenció els Equipaments
docents donat que els principals
usuaris/àries són infants.
Camins escolars connecten alguns
equipaments docents amb diferents
punts del nucli urbà de Palafrugell.
En aquests itineraris, un adult
acompanya els nens i nenes per
unes rutes predefinides, l’anada a
l’escola i la tornada a casa dels nens
i nenes que no poden ser acompanyats per a les seves famílies i que
la distància al centre escolar dificulti
el desplaçament.
Els camins escolars es consideren
itineraris principals, i venen definits
en l’apartat 4.2.1 del present document.

Arxiu Municipal / IPEP
Biblioteca
Casal Parroquial / Càrites
Centre Fraternal
Centre Lúdic i Cultural Els Ametllers
Centre d’educació Municipal (UOC)
Centre Mercantil
Centre Tramuntana
Església
Fundació Josep Pla
Fundació Vila-Casas
Museu del Suro
Teatre Municipal (TMP). Àrea de Cultura i Oficina de Turisme
Torre de Can Mario
Bòbila vella
Fundació Cuixart

Equipaments Sanitaris

Centre d’Atenció Primària
Creu Roja

D’especial atenció els centres generadors de viatges de caràcter sanitari donat que alguns dels usuaris/àries poden ser Persones amb
Mobilitat Reduïda o persones
d’avançada edat.
L’accessibilitat de l’entorn i els itineraris principals es considera fonamental.
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Sector

Equipament

Equipaments Esportius
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Observacions

Estadi Municipal
Pavelló de patinatge
Pavelló poliesportiu
Piscina Municipal
Camp de Gregal

Equipaments
Comercials

Mercat de la Carn
Mercat del Peix

Altres Equipaments
i Serveis

Cementiri
Correus
Deixalleria
Estació d’autobusos
Notaria
Oficina de Turisme i Centre
d’interpretació de la Gastronomia Catalana
Serveis d’aigües. Sorea
Servei d’electricitat. IBERDROLA
Servei de gas. Gas Natural
Serveis socials
Tanatori
Jutjat de Pau
Palafrugell Gent Gran

Taula 5: Principals equipaments del nucli urbà de Palafrugell. Font: AIM, elaboració pròpia a partir de dades de Ajuntament de
Palafrugell

Com ja succeïa al 2011, la gran majoria dels equipaments generadors de
desplaçaments es situen al centre urbà. També, al sud del municipi, la
zona esportiva. A les perifèries es localitzen centres docents i equipaments administratius.

2.5.2. Eixos i zones comercials
Centre
On es centra la major part de l’activitat comercial del nucli és a l’entorn definit pel carrer Torres
Jonama, carrer la Garriga, carrer Botines i carrer Caritat; al centre del municipi. Hi ha comerços a
la via pública i, també, a interiors d’illa en forma de galeria i centres comercials.

Diagnosi de la mobilitat i valoració del grau de desenvolupament del PMUS Palafrugell 2011

Altres eixos
Altres eixos comercials principals són el carrer Torres Jonama, en la seva continuació de l’àmbit
anterior, carrer Barris i Buixó, carrer Ample, la plaça Camp d’en Prats, carrer Sant Sebastià i el
tram sud del carrer Mestre Sagrera.
Mercats i mercat diari
També es important destacar la situació dels mercats. Al carrer Pi i Margall es situen el Mercat de
la Carn i el Mercat del Peix. A més, la presència d’un mercat diari (que atreu viatges a nivell comarcal) situat en el carrer Pi i Margall (entre la plaça Nova i el c/ Tarongeta), a la via pública. Per
últim, existeix també un mercat setmanal, en diumenges, molt més ampli, que arriba a ocupar tota
la extensió del carrer Pi i Margall, des de plaça Nova fins al carrer Manufactures del Suro. Arran
d’aquest mercat setmanal s’habilita un aparcament al nord del municipi (en un descampat al carrer
Manufactures del Suro).
Grans supermercats
Els darrers s’han introduït al municipi grans superfícies de supermercats. Als límits de la trama
urbana es localitzen de forma dispersa a l’extrem sud Lidl, Carrefour, Esclat, Mercadona i Aldi; i a
l’extrem nord un altre Esclat.

Fig. 12: Principals zones comercials de Palafrugell. Font: AIM, elaboració pròpia a partir de dades de Ajuntament de Palafrugell
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Des del PMUS Palafrugell 2011, s’observa que s’ha introduït al municipi
alguns dels grans supermercats. Fet que crea uns nous pols comercials
generadors de viatges quotidians i nodes de mobilitat, amb unes dinàmiques horàries i que alteren la mobilitat de Palafrugell.

2.6. Dades de motorització
2.6.1. Índex de motorització
Segons les darreres dades facilitades per IDESCAT (dades fins al 2020), l’índex de motorització
de Palafrugell es de 831 vehicles/1000 un 7% més que a l’any 2011, on l’índex era de 774 vehicles/1.000 habitants.
Palafrugell se situa per sobre de la mitjana catalana de 697 vehicles per cada 1000 habitants, però
per sota de la mitjana del de la comarca, que està amb 928 vehicles/1000 habitants.
No obstant, cal tenir en consideració dues dades. La diferència entre la mitjana de Palafrugell i la
mitjana Catalana ha augmentat i, també, que així com l’any 2009 s’observava una tendència a la
baixa, l’any 2013 va començar a remuntar arribant al rècord actual amb un augment sostingut amb
una punta el 2017.

Fig. 13: Evolució de l’índex de motorització (2010-2020). Font: AIM, elaboració pròpia a partir de dades de IDESCAT

La tendència observada a l’índex de motorització al PMUS Palafrugell
2011 es veu continuada fins al 2020. Inclús augmenta la diferència entre
el creixement del parc de vehicles i la població. Tendència comú a la comarca i a Catalunya.
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2.6.2. Parc de vehicles
La següent gràfica mostra la distribució del parc de vehicles al municipi de Palafrugell:
2009

2020

Fig. 14: Parc de vehicles de Palafrugell (2009).

Fig. 15: Parc de vehicles de Palafrugell (2020).

Font: AIM, elaboració pròpia a partir de dades de IDESCAT

Font: AIM, elaboració pròpia a partir de dades de IDESCAT

Turismes
Motocicletes
Camions
Tractors
Autobusos i altres
TOTAL

2009
11.607
2.585
3.228
31
341
16.495

2020
12.411
3.422
3.135
31
303
19.256

variació %
10%
32%
-3%
0%
-6%
11%

Taula 6: Parc de vehicles de Palafrugell al 2009 i 2020. Font: AIM, elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Palafrugell

Des de les dades de referència al PMUS Palafrugell 2011, el parc de vehicles del municipi ha crescut un 11%. Un increment que es dona pel major
nombre de turismes i, sobretot, de motocicletes.
El major nombre de vehicles incrementa els problemes de mobilitat del
municipi.
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3. ANÀLISI GLOBAL DE LA MOBILITAT
Per a l’anàlisi de la mobilitat global de Palafrugell, les darreres dades publicades que es disposen
són les de l’Enquesta de Mobilitat quotidiana de l’any 2006 (EMQ’06). Tenint en compte l’any de
realització de l’enquesta, caldrà realitzar una extrapolació de les dades per obtenir una estimació
actualitzada de la mobilitat actual.

3.1. Enquesta de mobilitat Quotidiana
La EMQ’06 és una estadística oficial promoguda per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i la
Generalitat de Catalunya, que es realitzava quinquennalment mitjançant una enquesta telefònica i
permetia analitzar la mobilitat quotidiana, tant de dies feiners com festius dels residents a Catalunya. El perfil de l’enquestat correspon a un resident d’edat superior a 4 anys que realitza un desplaçament superior a 5 minuts.
En el cas del municipi de Palafrugell, es van realitzar 1.670 enquestes a usuaris que realitzaven
desplaçaments amb origen o destinació a Palafrugell. En nombre d’enquestes a residents a Palafrugell va ser de 1.250 enquestes, el que suposa un error estadístic del 2,83% (acceptant una distribució normal de la mostra amb el màxim grau d’indeterminació).
D’acord amb els resultats de les enquestes, en un dia feiner el conjunt de desplaçaments suposen
un total de 84.500 desplaçaments en un dia feiner i d’uns 57.000 desplaçaments en caps de setmana o dies festius.
Segons l’origen o la destinació d’aquests desplaçaments, els podem dividir en:
-

52.000 desplaçaments interns en dies laborables i 27.500 interns en festius i caps de setmana.
Els desplaçaments interns del municipi són aquells que tenen com a origen i destinació el
municipi de Palafrugell.

-

16.000 desplaçaments generats en dies laborables i 13.000 generats en festius i caps de
setmana.
Els desplaçaments generats pel municipi són aquells que tenen com a origen el municipi
de Palafrugell.

-

16.500 desplaçaments atrets en dies laborables i 16.500 atrets en festius i caps de setmana.
Els desplaçaments atrets són aquells que tenen com a destinació el municipi de Palafrugell

La mitjana de viatges per persona al municipi és de 3,96 desplaçaments/resident en dies feiners i
2,67 desplaçaments en dies festius o caps de setmana (aquests desplaçaments tenen en compte
els desplaçaments interns i els desplaçaments generats; dades de 2006).
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Fig. 16: Distribució dels desplaçaments de Palafrugell. Font: AIM, elaboració pròpia a partir de dades de EMQ’06

Les dades que s’utilitzen a aquest apartat són les mateixes que es prenien com a referència al PMUS Palafrugell 2011.
Així, es parteix d’un escenari en que hi ha més desplaçaments interns
que de connexió i és un municipi equilibrat en quant a desplaçaments de
connexió, amb tendència a ser atractor de mobilitat.

3.1.1. Principals connexions
Els principals destinacions dels desplaçaments de connexió dels residents de Palafrugell es presenten a la taula següent:
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Desplaçaments en DIES FEINERS
Desplaçam ents

%

Begur
Palamós
Mont-ras
Girona
Bisbal d'Empordà (La)
Pals
Torroella de Montgrí
Sant Feliu de Guíxols
Altres O/D

Municipi

6.564
5.723
3.085
2.519
2.171
1.531
1.482
1.314
8.322

8%
7%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
10%

Mobilitat Interna
TOTAL

51.640
84.351

61%
100%

Taula 7: Desplaçaments per municipi en dies feiners. Font: AIM, elaboració pròpia a partir de dades de EMQ’06

Desplaçaments en CAPS DE SETMANA I FESTIUS
Municipi

Desplaçam ents

%

Begur
Girona
Castell-Platja d'Aro
Pals
Bisbal d'Empordà (La)
Altres O/D

4.525
3.356
2.758
2.382
1.257
15.088

8%
6%
5%
4%
2%
27%

Mobilitat Interna
TOTAL

27.526
56.891

48%
100%

Taula 8: Desplaçaments per municipi en dies festius i caps de setmana. Font: AIM, elaboració pròpia a partir de dades de
EMQ’06

Les dades que s’utilitzen a aquest apartat són les mateixes que es prenien com a referència al PMUS Palafrugell 2011.
Així, els municipis amb major nombre de connexions són Begur i Palamós en dia feiner; i Begur, Girona i Castell-Platja d’Aro en caps de setmana i festius.

3.1.2. Repartiment modal
Els desplaçaments interns, en un dia feiner, més de la meitat s’efectuen mitjançant modes no motoritzats; sobretot a peu, un 53%, en bicicleta un 1%. La resta de desplaçaments interns es produeixen en vehicle privat, un 46%, i un insignificant 0,4% es produeix en transport públic.
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Mode de
transport
A peu
Bicicleta
Transport públic
Transport privat

Desplaçaments
Repartiment
INTERNS per mode
Modal 2006 (%)
de transport (2006)
53,15
27.447
0,72
372
0,36
186
45,78
23.641

Taula 9: Repartiment modal dels desplaçaments intern de Palafrugell. Font: AIM, elaboració pròpia a partir de dades de EMQ’06

Pel que fa als desplaçaments que connecten Palafrugell amb altres municipis, el pes important de
la quota modal es per al vehicle privat motoritzat, un 93%. La resta de desplaçaments es reparteixen entre el transport públic, un 4%, i la mobilitat a peu, un 2%.

Mode de
transport
A peu
Bicicleta
Transport públic
Transport privat

Desplaçaments DE
Repartiment
CONNEXIÓ per
Modal 2006 (%) mode de transport
(2006)
2,18
713
0
0
4,36
1.426
93,47
30.575

Taula 10: Repartiment modal dels desplaçaments de connexió de Palafrugell. Font: AIM, elaboració pròpia a partir de dades de
EMQ’06

En el totals de desplaçaments relatius al municipi de Palafrugell, a partir del repartiment de desplaçaments interns/de connexió, s’obté que el 64% dels desplaçaments es realitzen amb vehicle
privat, mentre que un 33% és mobilitat a peu. Un 2% dels desplaçaments són en transport públic i
residuals els desplaçaments en bicicleta.

Mode de
transport
A peu
Bicicleta
Transport públic
Transport privat

Desplaçaments
Repartiment
TOTALS per mode
Modal 2006 (%)
de transport (2006)
33,38
28.156
0,44
371
1,91
1.611
64,27
54.212

Taula 11: Repartiment modal dels desplaçaments totals de Palafrugell. Font: AIM, elaboració pròpia a partir de dades de
EMQ’06

Les dades que s’utilitzen a aquest apartat són les mateixes que es prenien com a referència al PMUS Palafrugell 2011.
Així, les dades de les que es parteix hi ha un nombre molt alt de desplaçaments en vehicle privat.
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3.2. Expansió de les dades de mobilitat total
3.2.1. Increment de mobilitat
Tenint en compte que la població de Palafrugell s’ha incrementat un 8% des del 2006, es realitza
la hipòtesis que la mobilitat en aquests anys també haurà augmentat en aquesta ordre de magnitud:
MOBILITAT DIÀRIA

Any 2006

Actual

Mobilitat interna

51.640

56.000

Mobilitat de connexió

32.711

35.000

Mobilitat total

84.351

91.000

Taula 12: Expansió de dades de mobilitat Font: AIM, elaboració pròpia pròpia a partir de dades de EMQ’06

En relació a les dades expandides, cal comentar que es realitzen sota una hipòtesis de mobilitat
habitual, és a dir, no es pretenen considerar els efectes anòmals de reducció de la mobilitat fruit de
la pandèmia del covid-19.

3.2.2. Mobilitat expandida per modes de desplaçament
Acceptant com a vàlid el repartiment modal entre els diferents modes de transport de l’EMQ’06 per
a la mobilitat actual, i tenint en compte l’increment de mobilitat estimat en l’apartat anterior s’obté la
següent desagregació de desplaçaments:

Mode de
transport

Desplaçaments
INTERNS per mode
de transports (2021)

Repartiment
Modal 2021
(%)

A peu
Bicicleta
Transport públic
Transport privat
TOTAL

29.764
403
202
25.631
56.000

53,20%
0,70%
0,40%
45,80%
100,00%

Taula 13: Repartiment modal de la expansió dels desplaçaments intern de Palafrugell. Font: AIM, elaboració pròpia a partir de
dades de EMQ’06

Mode de
transport
A peu
Bicicleta
Transport públic
Transport privat
TOTAL

Desplaçaments DE Repartiment
CONNEXIÓ per mode Modal 2021
de transports (2021)
(%)
763
0
1.526
32.711
35.000

2,20%
0,00%
4,40%
93,50%
100,00%

Taula 14: Repartiment modal de la expansió dels desplaçaments de connexió de Palafrugell. Font: AIM, elaboració pròpia a
partir de dades de EMQ’06
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Pel que fa als desplaçaments totals del municipi, agregant desplaçaments de connexió (mobilitat
generada i atreta) i interns, tindríem:

Mode de
transport
A peu
Bicicleta
Transport públic
Transport privat
TOTAL

Desplaçaments
Repartiment
TOTALS per mode de Modal 2021
transports (2021)
(%)
30.376
400
1.738
58.486
91.000

33,40%
0,40%
1,90%
64,30%
100,00%

Taula 15: Repartiment modal de la expansió dels desplaçaments totals de Palafrugell. Font: AIM, elaboració pròpia a partir de
dades de EMQ’06

La següent imatge presenta de forma gràfica el nombre de viatges interns, atrets i generats tenint
en compte l’expansió de dades a mobilitat actual:

Fig. 17: Distribució de la expansió dels desplaçaments de Palafrugell. Font: AIM, elaboració pròpia a partir de dades de EMQ’06

Diagnosi de la mobilitat i valoració del grau de desenvolupament del PMUS Palafrugell 2011

Es considera que la tendència de desplaçaments ha continuat la tendència que hi havia al 2006, a la EMQ’06, i que es valorava al PMUS Palafrugell 2011.
Així, es prenen com valors de referència, els desplaçaments interns han
augmentat al voltant dels 56.000 desplaçaments i els desplaçaments de
connexió han augmentat als 35.000 desplaçaments, sent 16.500 desplaçaments atrets i 16.000 desplaçaments generats.
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4. ANÀLISI DE LA MOBILITAT A PEU
4.1. Oferta de mobilitat a peu
4.1.1. Àmbit central
Per tal d’aconseguir la definició de la xarxa de vianants de l’àmbit central es va realitzar una campanya de treball de camp on es va procedir a fer un inventari, per la part central del municipi i les
seves connexions amb els grans generadors de desplaçaments a peu, de les amplades útil de les
voreres i la tipologia dels passos de vianants.
L’àmbit d’anàlisi de la mobilitat a peu és l’àrea central acotada pels carrers:
-

Pel nord el carrer Torres i Jonama. Ampliant amb els vials que connecten els centres generadors de desplaçaments carrer Pals i carrer Pi i Margall.

-

Per l’est els carrers de la Lluna i Barris i Buixó. Ampliant amb els vials que connecten els
centres generadors de desplaçaments carrer Sant Sebastià, Sagunt i Bruc i Avinguda Garcia Lorca.

-

Pel sud el carrer l’Avinguda de les Corts Catalanes, el carrer Àngel Guimerà i el carrer
Frederic Martí Carreras. Ampliant amb els vials que connecten els centres generadors de
desplaçaments: la continuació de la plaça Europa i carrer Ample.

-

Per l’oest el carrer Ample, carrer de la Font, carrer del Vilar i carrer Torroella. Ampliant amb
els vials que connecten els centres generadors de desplaçaments: carrer Carrilet i la continuació del carrer Torroella.

L’anàlisi d’aquest àmbit es caracteritza segons una amplada útil de pas de vianants i uns guals
adaptats i passos de vianants senyalitzats. Aquests valors es referencien:
-

Amplada útil: No es tracta de l’amplada total de la vorera, sinó de l’amplada real de la qual
disposa un vianant per a circular. Es calcula restant a l’amplada total, l’espai ocupat pels
obstacles de la vorera (escocells, fanals, bancs...). Sempre que en aquest document es
parli d’amplada de voreres es referirà a l’amplada útil:
o

Es considera que una amplada útil inferior a 0,90 metres no és accessible doncs no
permet el pas d’una persona segons el codi d’accessibilitat de Catalunya. Són per
tant, “voreres deficients”.

o

Entre 0,90 i 1,50 metres, la vorera ja compleix amb l’ample mínim accessible del
codi d’accessibilitat de Catalunya. En aquest PMUS catalogarem les voreres
d’aquesta amplada com a “voreres insuficients”, doncs no facilita el creuament de
dues persones en tots els casos.

o

A partir de 1,50 metres es considera que normalment poden creuar-se dues persones. En aquest PMUS catalogarem les voreres d’aquesta amplada com a “voreres
millorables”.
(Entre 0,90 i 1,80 metres, la vorera ja és accessible. L’ordre VIV/561/2010, d’1 de
febrer, del Ministeri d’Habitatge, per la que es desenvolupa el document tècnic de
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i la utilització
dels espais públics urbanitzats, fixa en el seu article 5 que tot itinerari de vianants
accessible disposi d’un amplada lliure de pas no inferior a 1,80 m. al llarg de tot el
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seu recorregut. Per aquest motiu, en aquest PMUS catalogarem les voreres que no
arriben a 1,80 metres d’amplada com a “voreres millorables”.)
o

A partir de 1,80 metres d’amplada de vorera es considera que sempre es poden
arribar a creuar dues persones amb total comoditat. En aquest PMUS catalogarem
les voreres d’aquesta amplada com a “voreres accessibles”.

Així, es contemplen les mateixes franges d’amplades útils de vorera utilitzades al PMUS
Palafrugell 2011, per a facilitar la comparativa.
-

Guals i passos de vianants: Per a cada cruïlla s’ha observat l’existència o no de passos de
vianants senyalitzats i de la tipologia del gual (adaptat tot formant una rampa d’accés a la
calçada, o no adaptat si es un esglaó). També s’han registrat aquells passos de vianants
amb plataforma elevada on el vianant te el pas a nivell i és el vehicle el qui te una sobreelevació en calçada.

Fig. 18: Pas de vianants sense gual accessible al Passeig Migdia (Esquerra) i pas de vianants amb rampa d’accés al
carrer Tarongeta (Dreta) . Font: AIM, elaboració pròpia

Fig. 19: Pas de vianants elevat al carrer Pals (Esquerra) i cruïlla elevada a la intersecció entre el carrer Pi i Margall i el
carrer Manufactures del Suro (Dreta) . Font: AIM, elaboració pròpia
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En l’esmentada campanya de treball de camp, també es va procedir a distingir les vies convencionals (amb calçada i voreres a diferent nivell) dels carrers de plataforma única (no es diferencia
vorera de calçada, tot està al mateix nivell) i dels vials exclusius per a vianants (no hi poden circular els modes motoritzats).

Fig. 20: Carrer convencional, carrer Pagès i Morató (Esquerra) i carrer de plataforma única, carrer Progrés (Dreta) . Font: AIM,
elaboració pròpia

Fig. 21: Carrer exclusiu per a vianants, carrer Cavallers. Font: AIM, elaboració pròpia

A continuació es caracteritza l’àmbit central.
Nucli central pacificat
Al centre, en la zona al voltant de la plaça nova i de l’església, hi predominen els vials
d’accés exclusiu per al vianant o de plataforma única i prioritat invertida, per la qual cosa
les condicions de viabilitat en aquesta zona són molt bones.

40

Diagnosi de la mobilitat i valoració del grau de desenvolupament del PMUS Palafrugell 2011

La zona exclusiva per a vianants (control per càmeres i pas motoritzat únicament per a vehicles autoritzats) s’ha anat ampliant els darrers anys.

Fig. 22: Carrer Botines. Font: AIM, elaboració pròpia

Moltes de les opinions expressades en vers la mobilitat a peu al nucli urbà de Palafrugell valoren positivament les mesures de pacificació de la
zona centre. Les últimes transformacions es manifesten en els comentaris ciutadans.
En contra punt, els usuaris i usuàries del vehicle privat manifesten com
es veuen perjudicats per aquesta pacificació a l’hora de desplaçar-se
després d’aquestes transformacions. Que en certs casos es tradueixen
en pors pel comerç d’aquesta zona.
Tècnicament, segons les estratègies de mobilitat del municipi, es consideren positives les transformacions de pacificació des del PMUS 2011.

L’àmbit més cèntric de Palafrugell continua el seu procés de pacificació,
ja observat al PMUS Palafrugell 2011. La introducció del control d’accés
amb càmeres i l’ampliació de la xarxa de carrers en plataforma única i de
prioritat invertida (Sant Sebastià, Cervantes, Progrés, Quatre Cases,
Constància, Raval Superior, Valls...) són millores significatives per a la
mobilitat a peu.
Rodalies del nucli central pacificat
Al sud d’aquest àmbit més central pacificat, a l’entorn de l’ajuntament i fins al carrer migdia
predomina l’existència de vials amb amplada útil de vorera deficients. Existeixen, encara,
guals de passos de vianants sense adaptar per a persones de mobilitat reduïda, passeig
Migdia especial atenció, i bastants punts amb absència de passos de vianants.
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Alguns entorns si que s’han millorant, com a la cruïlla del Passeig Migdia i el carrer Camí
Fondo on s’ha introduït una cruïlla elevada; tot i que es presenten actuacions puntuals, o el
carrer Ample amb tots els passos de vianants adaptats.

Fig. 23: Vorera estreta al Passeig de Migdia (Esquerra) i pas de vianants no accessible al Passeig de Migdia (Dreta).
Font: AIM, elaboració pròpia

A la consulta es veu reflectit el sentir positiu de part de les opinions de
la ciutadania per la millora en accessibilitat de molts carrers en els últims anys.
No obstant, hi ha moltes opinions que demanden solucions per a garantir l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda. Com es caracteritza a aquest apartat, molts carrers encara tenen voreres amb amplada
útil insuficient que impossibilita el pas de forma segura de part de la
població de Palafrugell. Aquesta demanda es repeteix.
Una solució, que s’ha valorat positivament per part de la població de Palafrugell, és el recrescut tàctic de voreres que s’ha dut a terme a alguns
punts conflictius del municipi.

A l’oest de l’eix definit pel carrer Ample i el carrer Caritat, i fins arribar al carrer Torroella,
ens trobem amb una zona caracteritzada pel vials estrets amb una presència abundant
d’amplades útils de vorera deficients.
No obstant, s’ha regulat la velocitat de pas del vehicle privat, la major part als 30 km/h però
alguns als 20 km/h; fet que ha disminuït el nombre de vehicles que hi passen i, per tant,
pacificat en cert grau. També, s’observa un recrescut de vorera mitjançant elements
d’urbanisme tàctic al carrer de la Font i una transformació en plataforma única a un tram
del carrer Girona, que milloren aquestes condicions al sector.
Respecte als passos de vianants, es detecten no adaptats per a persones de mobilitat reduïda, sobretot a la zona compresa entre els carrers Font, Torroella, Torres i Jonama i Caritat.
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Cal destacar també la transformació del carrer del Carrilet, amb passos de vianants elevats, cruïlles elevades i millores per a la mobilitat a peu.

Fig. 24: Recrescut de vorera mitjançant urbanisme tàctic al carrer Vilar (Esquerra) i senyalització d’àrea residencial i
velocitat màxima de 20 km/h al carrer Caritat (Dreta). Font: AIM, elaboració pròpia

Al nord de l’eix Torres i Jonama i Begur, es presenta una urbanització amb una amplada
de vorera útil correcta; sobretot als vials amb un major pas de vianants com carrer Pals,
Manufactures del Suro i Pi i Margall.
La creació de la Ronda nord, que ha fet disminuir el nombre de vehicles motoritzats que
circulen per la zona, ha millorat considerablement les condicions per a la mobilitat a peu
pel sector.
Al carrer Pals s’ha millorat l’entorn escolar amb un recrescut de vorera tant al propi carrer
Pals com al carrer Mestre Barceló i Matas.
També, també destacable la introducció de passos de vianants elevats i cruïlles elevades
al carrer Pals. Però encara queda un número considerable de passos de vianants no accessibles.

Fig. 25: Recrescut de vorera mitjançant urbanisme tàctic al carrer Vilar (Esquerra) i senyalització d’àrea residencial i
velocitat màxima de 20 km/h al carrer Caritat (Dreta). Font: AIM, elaboració pròpia
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A l’est de l’eix Barris i Buixó i Lluna, es localitzen vials on els carrers de principal pas, carrer Sagunt i Barris i Buixó, tenen unes amplades de voreres acceptables i, en canvi, els
que són menys principals tenen deficiències d’amplada. Havent voreres d’amplada útil inferior a la desitjada.
Aquest sector no ha sofert un gran nombre de transformacions i manté les mancances observades anteriorment.
Als plànols 4.1.1.1 i 4.1.1.2 es troba representada de forma gràfica la informació corresponent a
aquest àmbit central.
Al sud d’aquest nucli central, la fisonomia del PMUS Palafrugell 2011,
amb mancances d’accessibilitat i d’amplada útil, s’ha vist millorada en
actuacions molt puntuals. Tot i que els nuclis generadors de desplaçaments estan millorats.
A l’oest del nucli central, el procés de pacificació es veu reflectit en la
disminució de la velocitat de pas, el carrer Caritat inclús com a carrer residencial de prioritat el vianant, i el recrescut de vorera del carrer Vilar.
No obstant, encara s’observen problemes d’accessibilitat i prioritat per
als vianants.
El nord es veu condicionat pel descens de vehicles motoritzats per la
creació de la Ronda Nord. També ha suposat unes transformacions que
han millorat les condicions de mobilitat a peu. Sobretot a l’entorn del carrer Manufactures del Suro i de l’entorn escolar Barceló i Matas.
A l’est del nucli central, ha hagut poques transformacions des del PMUS
Palafrugell 2011.

4.1.2. Resta de nucli urbà
Als entorns d’aquest nucli central, generador d’un nombre superior de desplaçaments, es caracteritza per tenir unes voreres d’amplades inferiors a les accessibles. Tot i que el reduït nombre de
vehicles que hi circulen facilita la mobilitat a peu d’aquests sectors.
Els passos de vianants, en molts casos, no presenten guals per a garantir l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda.
A aquests àmbits les transformacions, des de l’anterior PMUS, són reduïdes.

4.1.3. Polígons industrials
Els vials del polígon es caracteritzen per tenir voreres amb una amplada útil considerada com a
vorera accessible (superiors a 1,80 metres) i les cruïlles, en general, presenten passos de vianants.
Com anteriorment s’ha assenyalat, s’ha ampliat la zona industrial, el polígon circumval·lació nord.
Les noves infraestructures vials presenten passos de vianants adients amb guals accessibles i
l’amplada útil és correcta per a la mobilitat a peu.
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Les zones industrials de Palafrugell es troben entre grans vials, amb una intensitat de vehicles
(també pesants) important, la C-31 per exemple. Per aquest motiu és important disminuir les velocitats de pas dels vehicles motoritzats i, també, reforçar els itineraris de vianants a aquestes zones.
Els polígons, inclús els de nova construcció, presenten amplades de calçada excessives que indueixen a velocitats superiors a les desitjades.
Tenint en compte la seva localització, entre grans vials d’accés al municipi i de pas, la velocitat de circulació dels vials provoca una manca de
permeabilitat que dificulta la mobilitat a peu.

4.1.4. Camins escolars
A més dels itineraris principals de vianants que queden definits de la quantificació de fluxos en els
diferents carrers, caldria incloure en aquests itineraris principals les rutes dels camins escolars
definits per l’Ajuntament de Palafrugell.
Els camins escolars és un projecte de l’Ajuntament de Palafrugell que permet facilitar l’anada a
l’escola i la tornada a casa dels nens i nenes de forma autònoma i que no poden ser acompanyats
per a les seves famílies i que la distància al centre escolar dificulti el desplaçament.
Així com, fer més segurs els entorns sensibles al voltant de centres educatius.
Els camins escolars, definits com a itineraris a peu, amb una senyalització vertical de reforç i que
es realitzen amb un acompanyant durant tot el seu recorregut que exerceix de guia del nen. Les
camins escolars disponibles són:

Línia

Escola

Punts de recollida

Línia 1

CEIP Carrilet

Línia 2

CEIP Carrilet

Línia 3

CEIP Carrilet

Línia 1

CEIP Torres i Jonama

Línia 1

CEIP Barceló i Matas

Plaça de la Punxa
Plaça Mestra Maria Jonqué
Plaça del Sol
Carrer Barcelona
CEIP Carrilet
Plaça Camp d’En Prats
Carrer Caritat
Carrer Barcelona
CEIP Carrilet
Plaça de les Llevadores
Carrer Caritat
Carrer Barcelona
CEIP Carrilet
Plaça de Sant Jordi
CEIP Torres i Jonama
Plaça Camp d’En Prats
Plaça Nova
Carrer Torres i Jonama
CEIP Barceló i Matas

Taula 16: Rutes escolars al nucli urbà de Palafrugell. Font: AIM, elaboració pròpia
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Fig. 26: Imatge dels camins escolars de Palafrugell en referència al punt intermig del carrer Caritat. Font: AIM, elaboració pròpia

Així, els centres escolars que compten amb camins escolars són:
-

CEIP Carrilet

-

CEIP Torres i Jonama

-

CEIP Barceló i Matas

De la mateixa forma, els darrers anys s’han observat transformacions que pretenen la pacificació
dels entorns escolars, com a entorn sensibles. Palafrugell ha introduït:
S’ha adequat l’entorn de molts dels centres educatius de Palafrugell. S’han ampliat les voreres
insuficients i creat zones d’espera més segures. En el cas del CEIP Carrilet, la adequació del carrer ha permès la introducció d’un espai de convivència on la preferència la tenen els vianants.
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Fig. 27: Ampliació de la vorera del carrer Pals (esquerra) i del carrer Mestre Barceló i Mata (dreta) del CEIP Barceló i Matas.
Font: AIM, elaboració pròpia

Fig. 28: Adequació de la vorera i la calçada del carrer Carrilet per millorar l’accés al CEIP Carrilet. Font: AIM, elaboració pròpia

Una altra actuació observada al entorns escolar és la pacificació i reducció de la velocitat de pas
dels vehicles motoritzats. Així com la senyalització d’alerta i precaució per la proximitat de l’àrea
escolar.
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Fig. 29: Senyal horitzontal P-21 d’alerta de la perillositat per l’entorn escolar al carrer Barris i Buixó (esquerra) i pas de vianants
elevat al carrer Pals (dreta). Font: AIM, elaboració pròpia

S’observa una regulació depenen de la necessitat de l’entorn de cada centre escolar en que, per
exemple, regula el pas de vehicles pesants o condiciona l’aparcament d’algunes places a la via
pública per a cobrir els pics de necessitat dels centres escolars.

Fig. 30: Senyal vertical que regula l’aparcament de places a la via pública a l’entorn escolar al carrer Solàrium (esquerra) i
prohibició del pas a vehicle pesants a l’entorn escolar al carrer Pals (dreta). Font: AIM, elaboració pròpia
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A la participació hi ha comentaris que s’emmarquen en els entorns de les
escoles i els períodes d’entrada i sortida dels i de les alumnes.
Es remarquen els col·lapses a les proximitats de les escoles en quan a
circulació motoritzada al haver molts pares que porten els fills a l’escola
en vehicle motoritzat. Es generen cues i estacionaments i parades irregulars que generen punts de conflictes i perillositat.
Hi ha opinions que proposen la millora dels entorns escolars i es proposen zones d’aparcament kiss&ride o estratègies de foment de l’accés a
peu a les escoles per part de l’alumnat.

Els camins escolars es mantenen des del PMUS Palafrugell 2011. Les rutes
es mantenen i no s’ha ampliat a altres.
No obstant, s’observen modificacions a l’entorn dels centres escolars
(Ampliació de voreres i zones d’espera, reducció de velocitat de pas dels
vehicles motoritzats i senyalització i Regulació de l’entorn sensible) que
milloren les condicions d’accés i sortida dels centres escolars.

4.1.5. Zones amb sistemes de control de pas
Per a afavorir la circulació de persones per algunes zones, Palafrugell compta amb zones amb
sustemes de control de pas. Mitjançant control fotogràfic aquest sistema pretén reduir el nombre
de vehicles que passen per zones sensibles.
Aquesta actuació ha permès pacificar diferents carrers de l’àmbit de Palafrugell: Zona centre de
Palafrugell, Zona del carrer de les Botines, Zona del carrer de la Caritat, Zona del carrer de la
Concòrdia, Zona centre de Calella de Palafrugell i Zona centre de Llafranc.

Fig. 31: Zona amb sistema de control de pas de Caritat (Esquerra) i Zona amb sistema de control de pas del centre de Calella
de Palafrugell (Dreta). Font: AIM, elaboració pròpia
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4.2. Demanda a peu
L’anàlisi de la demanda actual a peu s’ha basat en la quantificació dels fluxos actuals en diferents
carrers per tal d’identificar els itineraris més habituals d’aquests usuaris de la via pública. Juntament amb una extrapolació de les dades dels comptatges del PMUS Palafrugell 2011.
L’estudi de la demanda a peu s’ha realitzat per tal d’estimar els fluxos durant la temporada d’estiu,
el període de l’any més amb més volum de població, i per tant el més desfavorable des del punt
de vista de la mobilitat. L’anàlisi es centra en el nucli principal del municipi, la població de Palafrugell.
Per a fer possible la comparativa amb el PMUS Palafrugell 2011, s’han realitzat els comptatges el
mateix mes que es van realitzar i a la mateixa hora.
La metodologia ha consistit en realitzar comptatges en els principals vials del nucli urbà (punts
d’accés al casc antic, els itineraris principals entre els barris...). En cada punt de comptatge s’ha
quantificat el nombre de vianants que travessava una línia imaginària de carrer. Els aforaments
realitzats han estat:
-

Un (1) comptatge de 10 hores de durada (al carrer Sant Sebastià) per tal d’obtenir un patró
de l’evolució diària del flux de vianants. Aquests aforaments es van realitzar durant la primera quinzena del mes d’Agost.

-

22 comptatges de 15 minuts de durada, realitzats durant el mes d’agost, que després s’han
extrapolat a partir de les dades obtingudes en el comptatge de 10 hores. Els punts aforats
són al nucli de Palafrugell.

-

S’han extrapolat la resta de punts de comptatge del PMUS Palafrugell 2011. S’extrapolen
els 30 punts restants.

En el plànol 4.2.1 es poden consultar els punts exactes d’aquests aforaments i en l’Annex A els
resultats dels comptatges.
La representació dels resultats d’aquests comptatges es troba en el plànol 4.2.2 on es poden observar les intensitats de trànsit de vianants de forma gràfica. Les intensitats de trànsit de vianants
són:

IMD
< 1.000 persones / dia

Carrer

Tram

Carrer de la Garriga

carrer Tarongeta – carrer de Begur

C. Miquel Vincke i Meyer

carrer de la Garriga – carrer de la
Lluna

Carrer de la Lluna

Miquel Vincke i Meyer – carrer de
Begur

Carrer Begur

carrer de la Lluna – carrer
d’Esclanyà

Carrer Pi i Margall

carrerTorres i Jonama – carrer de
les Torretes

Carrer de les Torretes

carrer Pi i Margall – carrer de la
Garriga

Passeig del Migdia

carrer Ample – carrer de la Rajola
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IMD
1.500 – 3.000 persones / dia

3.000 – 5.000 persones / dia

5.000 – 7.000 persones / dia
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Carrer

Tram

Carrer Palamós

carrer de la Font – plaça del Tambor

Carrer Torres i Jonama

carrer Pi i Margall – carrer Lluna

Carrer Torres i Jonama

carrer Torroella – carrer Girona

Carrer Vilar

carrer Torroella – carrer de la Font

Carrer de la Font

carrer Vilar – carrer Caritat

Carrer Caritat

carrer de la Font – carrer Torres i
Jonama

Carrer Major

carrer Cavallers – plaça de
l’Església

Carrer Botines

carrer de la Font – carrer Sant Martí

Carrer Picasso

carrer Camí Fondo – carrer Barris i
Buixó

Carrer Camí Fondo

carrer Botines – carrer Progrés

Carrer Barris i Buixó

carrer Picasso – carrer Sagunt

Carrer Sagunt

carrer Barris i Buixó – carrer del Bruc

Carrer Sant Sebastià

carrer Lluna – carrer del Bruc

Carrer Lluna

carrer Tarrongeta – carrer Miquel
Vincke i Meyer

Carrer Begur

carrer Pi i Margall – carrer Lluna

Carrer Ample

passeig Migdia – avinguda de Josep
Pla

Carrer Pi i Margall

carrer dels Valls – carrer de Begur

Carrer Begur

carrer Raval Superior – carrer Pi i
Margall

Carrer Raval Superior

carrer dels Valls – carrer Begur

Carrer Botines

carrer Sant Martí – carrer Camí
Fondo

Carrer de la Font

carrer Botines – carrer Ample

Carrer Ample

avinguda de Josep Pla – carrer de la
Font

Carrer Torres i Jonama

carrer Girona – carrer de l’Estrella

Carrer Torres i Jonama

carrer de l’Estrella – plaça Onze de
Setembre

Carrer Cavallers

carrer Major – carrer Sant Antoni

Carrer Raval Inferior

carrer de la Font – carrer Cavallers

Carrer Sant Martí

carrer Botines – plaça Nova

Carrer Santa Margarida

carrer Botines – plaça Nova

Carrer Tarongeta

carrer Pi i Margall – carrer Lluna

Carrer Lluna

carrer de la Tarongeta – plaça Camp
d’en Prats

Diagnosi de la mobilitat i valoració del grau de desenvolupament del PMUS Palafrugell 2011

52

IMD

Carrer

Tram

7.000 – 12.000 persones / dia

Carrer Sant Sebastià

plaça Nova – carrer Lluna

Carrer Pi i Margall

plaça Nova – carrer dels Valls

Carrer Valls

carrer Cavallers – carrer Pi i Margall

Pla de l’Església

i entorns

Carrer Sant Antoni

carrer Torres i Jonama – carrer Cavallers

Carrer Cavallers

carrer Major – plaça Nova

>12.000 persones / dia

Taula 17: Intensitat de trànsit de vianants del nucli urbà de Palafrugell. Font: AIM, elaboración pròpia

La intensitat de pas a peu es centra en el centre urbà de Palafrugell. El tipus d’ús i activitat dels carrers del centre (Cavallers, Sant Sebastià, plaça
Nova, pla d l’Església...), comercial, d’oci i amb un gran nombre
d’equipaments esdevé generador de desplaçaments a l’estiu.
Fora dels vials principals de comerç o del centre, la intensitat de vianants
decau ràpidament a valors de fins a 1.500 vianants al dia, tot i que en els
vials més transitats, com carrer Ample, carrer Lluna o carrer Font que
són vertebradors de zones generadores de desplaçaments, el flux de vianants pot arribar a 3.000 vianants/dia.
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5. ANÀLISI DE LA MOBILITAT EN BICICLETA
5.1. Oferta de la xarxa ciclista
Des de l’aplicació del Pla Director de la Bicicleta de Palafrugell, l’any 2018, hi ha hagut una transformació d’alguns carrers en favor de la mobilitat en bicicleta, la xarxa de vies ciclistes s’ha ampliat.
L’oferta de vies ciclistes a Palafrugell es presenta al plànol 5.1. La classificació de les vies s’han
realitzat en base al “Manual per al disseny de vies ciclistes a Catalunya” de la Generalitat de Catalunya:

Tipus

Descripció

Camí verd

Via per a vianants i ciclistes, segregada del trànsit, que discorre
per espais naturals i boscos.

Pista bici

Via per a ciclistes, segregada del trànsit, amb traçat independent
de les carreteres.

Carril bici protegit

Via per a ciclistes separada físicament de la resta de la calçada.

Carril bici

Via per a ciclistes adossada a la calçada

Carrer de zona 30

Via no segregada del trànsit amb limitació de 30 km/h

Vorera bici

Via ciclista senyalitzada sobre la vorera

Carrer de convivència

Via compartida amb els vianants i el trànsit amb un tractament
especial
Si es disposa del senyal S-28, existeix una limitació a 20 km/h i
preferència pels vianants

Taula 18: Tipologia de vies ciclistes. Font: AIM, elaboración pròpia a partit del Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya

Palafrugell disposa de la següent tipologia de vies ciclistes:

5.1.1. Carril bici segregat
Carril bici segregat de la calçada, mitjançant peces separadores. Aquesta tipologia de carril bici
ofereix una major seguretat als ciclistes. Es localitzen carrils bici segregats a:
Torres Jonama
Carril bici unidireccional, en sentit contrari a la circulació, en calçada. Segregat mitjançant
separadors i fitons i la pròpia pintura. Entre Torroella i carrer Girona, connecta la plataforma única del carrer Girona i els diferents carrers zona 30 del centre urbà amb el carril bici
de la rotonda Joan Maragall – Torroella – Torres i Jonama – Mestres Sagrera.
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Fig. 32: Carril bici del carrer Torres i Jonama a diferents trams. Font: AIM, elaboració pròpia

Alguns dels usuaris i usuàries dels carrils bici de Palafrugell comenten
que el carril bici del carrer Torres i Jonama al seu tram Torroella – Girona és massa estret i indueix a una percepció d’inseguretat.

Rotonda Joan Maragall – Torroella – Torres i Jonama – Mestres Sagrera
Carril bici unidireccional, al voltant de la rotonda, i en calçada. Segregat mitjançant separadors i fitons i la pròpia pintura. Connecta amb els carrils bici de Torres i Jonama i el de Torroella.

Fig. 33: Carril bici de la Rotonda Joan Maragall – Torroella – Torres i Jonama – Mestres Sagrera. Font: AIM, elaboració pròpia
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Els veïns i veïnes de Palafrugell comenten la incidència del carril bici a
la rotonda Joan Maragall – Torroella – Torres i Jonama – Mestres Sagrera. El vehicle privat ha vist reduït l’espai dins de la rotonda que abans
era complerta per als modes motoritzats. Des de la perspectiva del vehicle privat ha creat comentaris negatius.
Per altra banda, part dels usuaris de la bicicleta agraeixen el node de
connexió de la xarxa ciclable.
Tècnicament, es creu correcta la seva estructura.

Torroella
Carril bici unidireccional, en el sentit de circulació, i en calçada. Segregat mitjançant separadors i fitons i la pròpia pintura. Entre carrer Nou i la rotonda, connecta el carril bici del
carrer Nou amb la rotonda que vertebra els carrers Joan Maragall – Torroella – Torres i
Jonama – Mestres Sagrera.

Fig. 34: Carril bici del carrer Torroella. Font: AIM, elaboració pròpia

Carrer Nou
Carril bici unidireccional, en el sentit de circulació, i en calçada. Segregat mitjançant separadors i fitons i la pròpia pintura. Entre carrer Bailèn i el carrer Torroella, connecta la xarxa
zona 30 del centre urbà amb el carril bici del carrer Torroella.

55

Diagnosi de la mobilitat i valoració del grau de desenvolupament del PMUS Palafrugell 2011

Fig. 35: Carril bici del carrer Torres i Jonama a diferents trams. Font: AIM, elaboració pròpia

Llibertat
Carril bici unidireccional, en el sentit de circulació, i en calçada. Segregat mitjançant separadors i la pròpia pintura. Entre el carrer Camí Fondo i el carrer Cervantes, connecta la plataforma única del carrer Llibertat i la xarxa de zona 30 que vertebra el carrer Camí Fondo
amb la plataforma única del carrer Cervantes i la xarxa zona 30 a partir d’Avinguda Josep
Pla.

Fig. 36: Carril bici del carrer Llibertat. Font: AIM, elaboració pròpia
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5.1.2. Vorera bici o vorera compartida
Carril bici en la vorera o compartint espai directament amb el vianant. Per a que la vorera bici funcioni sense incomoditats per part de tots els usuaris, aquesta ha de tenir prou amplada per a garantir la correcta accessibilitat dels vianants (més de 1,80 m. d’amplada útil) i la circulació de bicicletes sense produir interferències amb la mobilitat a peu. Es localitzen voreres bici a: Avinguda
Espanya, Avinguda Palafrugell, Carrilet, Avinguda del Mar (carretera de Calella) i Avinguda Josep
Vergés i Mata.

Fig. 37: Carril bici del carrer Carrilet. Font: AIM, elaboració pròpia

Fig. 38: Diferents voreres bici o voreres compartides: Avinguda Espanya (Esquerra) i Avinguda Josep Vergés i Mata (Dreta).
Font: AIM, elaboració pròpia

5.1.3. Carrers de convivència
Vials de prioritat invertida (definits amb el senyal de carrer residencial S-28) a carrers de plataforma única (calçada i voreres al mateix nivell).
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En els vials que es disposa del senyal S-28 de carrer residencial, implica que la circulació dels
vehicles motoritzats es troba limitada a 20 km/h i els vianants poden circular lliurement per la calçada, i gaudeixen de prioritat respecte els vehicles. Amb aquestes condicions de circulació, les
bicicletes poden circular per la via amb unes bones condicions de seguretat, de la mateix amanera
que els vianants.
A Palafrugell hi ha 5,4 quilòmetres de carrer de plataforma única, pacificats o de prioritat per a
vianants.

Fig. 39: Diferents carrers en plataforma única de Palafrugell: carrer Cervantes (Esquerra) i carrer Girona (Dreta). Font: AIM,
elaboració pròpia

Fig. 40: Diferents carrers en plataforma única de Palafrugell: carrer Raval Superior (Esquerra) i carrer Nou (Dreta). Font: AIM,
elaboració pròpia
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La falta de continuïtat dels carrils bici (s’entén de la xarxa percebuda) és
un dels aspectes que més preocupa a la ciutadania en relació a la mobilitat en bicicleta a Palafrugell.

5.1.4. Zona 30
Arrel de l’aprovació del Real Decret 970/2020, del 10 de novembre, amb el que es modifica el Reglament de circulació; el límit de velocitat de circulació genèric a via urbana es rebaixa de 50 a 30
km/h a totes les vies amb un únic carril per sentit de circulació.
Aquest fet, és una transformació important per a la circulació en bicicleta ja que la circulació a 30
km/h permet una convivència entre modes motoritzats i actius.
Així, gran part dels carrers de l’àmbit urbà de Palafrugell es veuen afectats per aquesta transformació urbana. Possibilitant la continuïtat de la xarxa ciclista.
No obstant, donada la recent aplicació del decret, actualment encara no hi ha una infraestructura
òptima per aquesta circulació compartida i s’observa una capacitat de millora qualitativa d’aquesta
xarxa de zona 30 envers la circulació en bicicleta.
Els carrers pels quals estan planificats els itineraris ciclistes hi ha senyalització que avisa de la
convivència amb la bicicleta; en canvi, la resta de xarxa no compta amb aquest tipus de senyalització necessària.

Fig. 41: Diferents carrers en zona 30 amb senyalització: carrer Ample (Esquerra) i carrer Nou (Dreta). Font: AIM, elaboració
pròpia
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Fig. 42: Diferents carrers en zona 30 amb senyalització: carrer Manufactures del Suro (Esquerra) i carrer de l’Estrella (Dreta).
Font: AIM, elaboració pròpia

Els darrers anys, des del PMUS Palafrugell 2011 i el PDB Palafrugell 2018,
la xarxa ciclista de Palafrugell s’ha ampliat i connectat entre els trams
existents.
La incorporació de la zona 30 en la majoria de les vies del municipi permet connectar molts punts de Palafrugell que la xarxa ciclista específica
no connectava. Però aquesta convivència ha de ser percebuda i, per tant,
visible; tant pels propis usuaris i usuàries de la bicicleta com les del vehicle motoritzat.
També s’observa que alguns carrils bici introduïts són en el mateix sentit
de circulació, el que fa que es dupliqui l’itinerari de bici i, alhora,
s’impossibiliti el sentit contrari. Es convenient revisar el sentit dels carrils
i la seva utilitat.
És a dir, la xarxa ciclable presenta deficiències en quan a espais segregats, prioritats de pas i senyalització relativa.

5.1.5. Itineraris específics
A Palafrugell hi ha 2,1 quilòmetres de camins verds que s’allarguen fora del municipi en forma de
rutes per tota la comarca.

5.1.5.1.

Connexió urbana de la Via Verda

Les transformacions més significatives dels darrers anys envers la bicicleta, s’integren a una ruta
urbana que travessa el nucli urbà de Palafrugell i connecta els dos trams de via verda. Via verda
que, alhora, uneix Palafrugell amb Calella. També és part de l’itinerari Pirinexus.
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Per tant, aquestes infraestructures destinades per a la bici tenen un ús lúdic i alhora, també, un ús
quotidià urbà; sobretot, en el tram urbà però també en un ús interurbà de connexió entre municipis
i nuclis urbans.
Aquest tram urbà discorre per: carrer del cementiri (connexió Nord amb la Via Verda), carrer Joan
Maragall (Zona 30 amb senyalització horitzontal d’avís de convivència amb la bicicleta), rotonda
Joan Maragall – Torroella – Torres i Jonama – Mestres Sagrera, carrer Torres i Jonama (itinerari
sentit Oest-Est), carrer Torroella i carrer Nou (itinerari sentit Est-Oest), carrer Caritat (entre Torres
i Jonama – Font, zona 20), carrer Ample (itinerari sentit Sud-Nord, zona 30 amb senyalització horitzontal d’avís de convivència amb la bicicleta) i carrers de la Font, Palamós, Independència i Daró (itinerari sentit Sud-Nord, zona 30 amb senyalització horitzontal d’avís de convivència amb la
bicicleta).

Fig. 43: Diferent senyalització d’orientació i de regulació de l’itinerari per a bicis Pirinexus. Font: AIM, elaboració pròpia

La ciutadania valora molt positivament els itineraris la via verda a Palafrugell i la seva funció de connexió entre nuclis per a modes no motoritzats.

5.1.5.2.

Ruta Tren Petit

La part de la ruta del tren petit que està dins del municipi es tracta d’una via reservada per a persones usuàries no motoritzades i un traçat independent de les vies principals.
Al tram de l’avinguda d’Espanya (400 m) des del carrer de la Creu Roquinyola fins al paratge de la
Faneia hi ha senyalitzacions especials pels encreuaments i per les zones compartides amb els
vehicles.
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Fig. 44: Senyalització específica de l’Itinerari de la Ruta del Tren Petit. Font: AIM, elaboració pròpia

5.1.6. Aparcaments bici
Per al que fa a la xarxa d’aparcaments per a bicicletes a la via pública, la xarxa es poc densa i no
es pot parlar d’un repartiment uniforme per tot el nucli urbà. Es localitzen alguns equipaments i
nodes generadors de desplaçaments sense aparcaments per a bicicletes.
En quant a la modalitat d’aparcament, es localitzen al municipi diferents tipus d’aparcaments per a
bicicletes. Alguns d’aquests es consideren no segurs, els que només permeten l’ancoratge d’una
roda, i d’altres, els que s’han anat introduint últimament, permeten diferents punts d’ancoratge;
sobretot es presenten en forma de U-Invertida, que permeten l’ancoratge de les dues rodes i el
quadre.
No s’observa un sistema de bici tancats que garanteixi un nivell superior de seguretat.
La xarxa d’infraestructures per a la bicicleta es pot consultar al plànol 5.1.

Fig. 45: Diferents tipus d’aparcament de bici d’una sola roda al carrer Barris i Buixó (Esquerra) i a la piscina municipal (Dreta).
Font: AIM, elaboració pròpia
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Fig. 46: Aparcament de bicicleta en forma U-Invertida al carrer Ample (Esquerra) i al carrer Carrilet (Dreta). Font: AIM, elaboració pròpia

Fig. 47: Aparcament de bicicleta en forma U-Invertida al carrer Cavallers (Esquerra) i bicicleta ancorada a un fanal (Dreta). Font:
AIM, elaboració pròpia

S’observa que a partir de la recomanació del PMUS Palafrugell 2011 de la
introducció d’ancoratge en forma de U-Invertida en comptes
d’ancoratges d’una sola roda, s’han instal·lat majoritàriament ancoratges
amb possibilitat de lligar les dues rodes i el quadre.
No obstant, encara hi ha un gran nombre d’aparcaments per a bicicletes
d’una sola roda.
Tampoc hi ha bici tancats o possibilitats de guardar les bicis en llocs coberts.
Encara hi ha nodes generadors de desplaçaments sense cobertura
d’aparcament per a bicicletes.
Per tant, la xarxa d’aparcaments per a bicicletes es considera incomplerta
i amb mancances.
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5.2. Ús de la xarxa ciclista
En els aforaments en els que es comptabilitzen els fluxos de vianants (22 punts en tot el municipi),
es van realitzar comptatge de bicicletes. Separant el comptatge de bicicletes i de vehicles de mobilitat personal. A aquests comptatges de 15 minuts es van comptabilitzar 35 bicicletes i 16 vehicles
de mobilitat personal durant les 5 hores i 30 minuts totals d’aforament. Sent un 3,9% del flux
comptabilitzat. D’aquests, els punts amb més desplaçaments de bicicletes comptabilitzats són:
-

Carrer Botines

-

Carrer Santa Margarida

-

Carrer Ample

-

Carrer Cavallers

-

Passeig Migdia

En el comptatge de 8 hores realitzats al c/ Sant Sebastià al llarg del dia, s’han comptabilitzat 139
ciclistes, el que suposa un 3,79 % del total de la mobilitat a peu que s’ha aforat en aquestes vies.
En els aforaments en els que es comptabilitzen els fluxos de vehicles (10 punts en tot el municipi),
es van realitzar comptatges de bicicletes. A aquests comptatges es van comptabilitzar 342 bicicletes durant les 7 hores totals d’aforament. Sent un 2,6% del flux comptabilitzat. D’aquests, els punts
amb més desplaçaments de bicicletes comptabilitats són:
-

La intersecció entre el carrer Cases Noves i carrer Torres dels Moros

-

Rotonda plaça Miquel Martí i Pol (la intersecció entre el carrer Metal·lúrgia i l’avinguda
Pompeu Fabra)

-

La intersecció entre el carrer Ample i l’avinguda Espanya

Els aforaments realitzats es poden consultar a l’annex A (aforaments de vianants) i a l’annex B
(aforaments de vehicles).

El flux de bicicletes ha augmentat respecte les dades obtingudes al PMUS
2011 Palafrugell.
També s’observa, que el percentatge de bicicletes extret dels aforaments
de comptatge de vianants és superior de l’extret dels aforaments de comptatge de vehicles. Donat que els punts de vianants es localitzen majoritàriament al centre del nucli urbà i, en canvi, els aforaments de vehicles es localitzen a les afores del nucli urbà; es pot marcar una zona central, més
pacificada, amb un flux superior de bicicletes respecte a la resta de vehicles i usuàries de la via pública.

64

Diagnosi de la mobilitat i valoració del grau de desenvolupament del PMUS Palafrugell 2011

6. ANÀLISI DE LA MOBILITAT EN TRANSPORT PÚBLIC
6.1. Oferta de transport públic
D’acord amb la informació facilitada per l’empresa Sarbus, del Grup Moventis, i amb el nom comercial de SARFA (operadora del servei de transport públic d’autobús al municipi), Palafrugell rep
el servei de 14 línies d’autobús. Aquestes línies de bus es poden classificar en tres tipus:
-

Servei d’autobús urbà: Si la línia discorre per l’interior del municipi (3 línies).

-

Servei d’autobús interurbà: en el cas que la línia d’autobús connecti Palafrugell amb altres
municipis (10 línies).

-

Servei de bus nocturn: línia que connecta Palafrugell amb Girona.

A continuació es presenta un resum de les característiques de cadascuna d’elles. El plànol 6.1
mostra el traçat de la línia d’autobús urbà en el seu pas pel nucli urbà de Palafrugell, amb les seves parades i l’estació d’autobusos interurbans. Totes les línies de bus que donen servei a Palafrugell estan operades per l’empresa Sarfa, exceptuant la línia nocturna, que opera Sarfa conjuntament amb TEISA.

6.1.1. Servei d’autobús urbà
El municipi disposa de dos línies de bus urbà, operats per l’empresa SARFA:
-

Línia 6 (Palafrugell – Calella de Palafrugell – Llafranc – Palafrugell)
Els seus horaris varien en funció de la temporada de l’any, essent més freqüents a l’estiu
que a l’hivern:

-

o

Des del 1 de setembre al 30 de juny: el servei consta de 2 expedicions al dia, tant
en dies laborables com en festius. La primera expedició del matí (9:00h).

o

Els mesos de juliol i agost, el servei es presta cada dia de la setmana, i consta de
14 expedicions al dia. L’interval mig de pas es de 45 minuts – 1 hora i l’horari de
servei es de 9:00 a 20:00.

Línia 7 (Palafrugell – Tamariu – Palafrugell)
Només funciona durant l’estiu (mesos de juliol i agost), amb 3 circulacions diàries cada dia
de la setmana.

-

Julivia, bus turístic (Palafrugell – Calella de Palafrugell – Llafranc – Palafrugell)
Només funciona durant l’estiu (del 9 de juliol al 19 de setembre, l’any 2021), amb 6 circulacions diàries cada dia de la setmana.

Els comentaris de la ciutadania en referència al transport públic es centren la demanda de millora del servei de bus urbà i de connexió amb els
diferents nuclis de Palafrugell.
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El servei de bus urbà de Palafrugell es tracta principalment d’un servei
que connecta els nuclis de Calella i Llafranc amb el nucli de Palafrugell.
A l’estiu presenta unes condicions de bus urbà bones (14 expedicions
diàries per sentit) i durant l’hivern es redueix a prestacions deficients (2
expedicions diàries per sentit). El servei de bus municipal cap a Tamariu
és molt pobre (4 expedicions diàries únicament a l’estiu).
Aquest servei no millora les condicions del que hi havia al PMUS Palafrugell 2011 i es considera insuficient.

6.1.2. Servei d’autobús interurbà
A continuació es realitza una descripció de les diferents línies de transport públic interurbà que
donen servei a Palafrugell:
-

Itinerari 1 (Barcelona – Torroella – L’Escala)
Servei d’autobús operat per Sarfa (Moventis) que circula pels municipis:
Aeroport – Barcelona – Vidreres – Caldes de Montbui – Llagostera – Sta. Cristina d’Aro –
St. Feliu de Guíxols – S’Agaró – Platja d’Aro – St. Antoni de Calonge – Palamós – Mont-ràs
– Palafrugell – la Bisbal de l’Empordà – Begur – Regencós – Pals – Torroella de Montgrí –
Ullà – Bellcaire d’Empordà – L’Escala
De juliol a setembre, tant els dies feiners com els caps de setmana i festius el nombre
d’expedicions és de 17 (sentit Barcelona - Palafrugell) i 17 (sentit Palafrugell - Barcelona)
Expedicions diàries.
D’octubre a juny, tant els dies feiners com els caps de setmana i festius el nombre
d’expedicions és de 7 (sentit Barcelona - Palafrugell) i 7 (sentit Palafrugell - Barcelona) Expedicions diàries.

-

Itinerari 5 (Caldes de Malavella – Girona)
Servei d’autobús operat per Sarfa (Moventis) que circula pels municipis:
Caldes de Malavella – Llagostera – Sta. Cristina d’Aro – St. Feliu de Guíxols – S’Agaró –
Platja d’Aro – Calonge – St. Antoni de Calonge – Palamós – Vall-llobrega – Mont-ràs – Palafrugell – Torrent – La Bisbal d’Empordà – Corçà – Cruïlla de la Pera – Flaçà – Bordils –
Celrà – Girona
De juliol a setembre, tant els dies feiners com els caps de setmana i festius el nombre
d’expedicions és de 12 (sentit Caldes - Palafrugell) i 12 (sentit Palafrugell - Caldes) Expedicions diàries.
D’octubre a juny, tant els dies feiners com els caps de setmana i festius el nombre
d’expedicions és de 8 (sentit Caldes - Palafrugell) i 8 (sentit Palafrugell - Caldes) Expedicions diàries.
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-

Itinerari 8 (Palafrugell – Begur – Girona)
Servei d’autobús operat per Sarfa (Moventis) que circula pels municipis:
Palafrugell – Esclanyà – Begur – Regencós – Pals – Cruïlla de St. Julià de Boada – Peratallada – Canapost – La Bisbal d’Empordà – Corçà – Cruïlla de la Pera – Flaçà – Bordils –
Celrà – Girona.
Durant tot l’any, els dies feiners el nombre d’expedicions és de 1 (sentit Girona Palafrugell)
i 1 (amb destinació Palafrugell) expedicions diàries. Un servei reduït de la línia fa el recorregut Palafrugell – Esclanyà – Begur, amb 2 (amb origen Palafrugell) i 3 (amb destinació
Palafrugell) expedicions diàries.
Durant tot l’any, els caps de setmana i festius, el servei que s’ofereix és només el reduït i el
nombre d’expedicions és de 2 (amb origen Palafrugell) i 2 (amb destinació Palafrugell) Expedicions diàries.

-

Itinerari 17 (Palafrugell – La Bisbal – Figueres)
Servei d’autobús operat per Sarfa (Moventis) que circula pels municipis:
Palafrugell – Torrent – La Bisbal d’Empordà – Casavells – Parlavà – Ultramort – Verges –
La Tallada d’Empordà – Tor – Cruïlla Albons – Vilamat – Torroella de Fluvià – Figueres.
Durant tot l’any, només circula els dies feiners i el nombre d’expedicions és de 2 (amb origen Palafrugell) i 2 (amb destinació Palafrugell) Expedicions diàries.

-

Itinerari 22 (Palafrugell – Begur – Peratallada – La Bisbal)
Servei d’autobús operat per Sarfa (Moventis) que circula pels municipis:
Palafrugell – Begur – Regencós – Pals – Cruïlla de St. Julià de Boada – St. Feliu Boada –
Cruïlla Fontclara – Fontclara - Peratallada – Canapost – La Bisbal d’Empordà.
Durant tot l’any, només circula els dies feiners i el nombre d’expedicions és de 1 (amb origen Palafrugell) i 1 (amb destinació Palafrugell) Expedicions diàries.

-

Itinerari 23 (Torroella – Masos – Begur – Palafrugell)
Servei d’autobús operat per Sarfa (Moventis) que circula pels municipis:
Torroella – Masos de Pals – Pals – Torrent Poble – Regencós – Begur – Palafrugell – Pol.
Ind. Riera d’Esclanyà.
De juliol a setembre, tant els dies feiners com els caps de setmana i festius el nombre
d’expedicions és de 4 (sentit Torroella - Palafrugell) i 4 (sentit Palafrugell - Torroella) Expedicions diàries.
D’octubre a juny, tant els dies feiners com els caps de setmana i festius el nombre
d’expedicions és de 4 (sentit Torroella - Palafrugell) i 5 (sentit Palafrugell - Torroella) Expedicions diàries.

-

Itinerari 41 i 42 (circular) (Palafrugell – La Bisbal – Platja d’Aro – Palafrugell)
Servei d’autobús operat per Sarfa (Moventis) que circula pels municipis:
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Girona – Celrà – Bordils – Flaçà – Cruïlla de la Pera – Corçà – La Bisbal d’Empordà – Torrent – Palafrugell – Mont-ràs – Vall-llobrega – Hospital de Palamós – Palamós – St. Antoni
de Calonge – Calonge – Platja d’Aro – Sta. Cristina d’Aro – Girona.
Durant tot l’any, els dies feiners el nombre d’expedicions és de 15 (sentit Girona - Palafrugell) i 15 (sentit Palafrugell - Girona) Expedicions diàries.
Durant tot l’any, els caps de setmana el nombre d’expedicions és de 8 (sentit Girona - Palafrugell) i 8 (sentit Palafrugell - Girona) Expedicions diàries.
-

Itinerari 44 (Palafrugell – Girona Express 3)
Servei d’autobús operat per Sarfa (Moventis) que circula pels municipis:
Palafrugell – Palamós – Sant Antoni de Calonge – Calonge – Platja d’Aro – Girona
Durant tot l’any, només circula els dies feiners i el nombre d’expedicions és de 6 (amb origen Palafrugell) i 6 (amb destinació Palafrugell) Expedicions diàries.

-

Itinerari 52 (Lloret – Tossa – Palafrugell)
Servei d’autobús operat per Sarfa (Moventis) que circula pels municipis:
Girona – Lloret de Mar – Tossa de Mar – Sta. Cristina d’Aro – St. Feliu de Guíxols – Platja
d’Aro – St. Antoni de Calonge – Palamós – Vall-llobrega – Mont-ràs – Palafrugell.
Només funciona durant l’estiu (mesos de juliol i agost), tant els dies feiners com els caps
de setmana i festius el nombre d’expedicions és de 2 (amb origen Palafrugell) i 2 (amb
destinació Palafrugell) Expedicions diàries.

-

Itinerari 53 (Palafrugell – Granollers – Terrassa)
Servei d’autobús operat per Sarfa (Moventis) que circula pels municipis:
Terrassa – Sta. Cristina d’Aro – St. Feliu de Guíxols – Platja d’Aro – St. Antoni de Calonge
– Palamós – Mont-ràs – Palafrugell.
Sabadell - Sta. Cristina d’Aro – St. Feliu de Guíxols – Platja d’Aro – St. Antoni de Calonge
– Palamós – Mont-ràs – Palafrugell.
Granollers – Sta. Cristina d’Aro – St. Feliu de Guíxols – Platja d’Aro – St. Antoni de Calonge – Palamós – Mont-ràs – Palafrugell.
Només funciona durant l’estiu (mesos de juny, juliol, agost i setembre), tant els dies feiners
com els caps de setmana i festius el nombre d’expedicions és de 1 (amb origen Palafrugell) i 1 (amb destinació Palafrugell) Expedicions diàries.

Com s’observa, els horaris de moltes d’aquestes línies varien en funció de l’època de l’any i de la
població a la que es vol desplaçar un usuari, és a dir, en una mateixa línia pot variar el nombre
d’expedicions que arriben a un o altre poble.
Els següents punts presenten les expedicions disponibles cap a les principals poblacions veïnes:
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-

Mont-ras:
El servei de bus consta de 31+31 expedicions en dies feiners i de 24+24 expedicions en
dies festius. A l’estiu, en els mesos de juliol i agost, el servei passa a ser de 45+45 expedicions en dies feiners i de 38+38 en caps de setmana i festius.

-

Begur:
El servei de bus consta de 11+11 expedicions en dies feiners i de 9+9 expedicions en dies
festius, excepte en els mesos de juliol i agost on el servei es de 10+10 expedicions en dies
feiners i de 8+8 expedicions en dies festius.

-

Regencós:

-

El servei de bus consta de 11+11 expedicions en dies feiners i de 9+9 expedicions en dies
festius, excepte en els mesos de juliol i agost on el servei es de 10+10 expedicions en dies
feiners i de 8+8 expedicions en dies festius.

-

Torrent:
El servei de bus consta de 29+29 expedicions en dies feiners i de 20+20 expedicions en
dies festius, excepte en els mesos de juliol i agost on el servei es de 33+33 expedicions en
dies feiners i de 24+24 expedicions en dies festius.

-

Pals:
El servei de bus consta de 9+9 expedicions en dies feiners i en dies festius, excepte en els
mesos de juliol i agost on el servei es de 8+8 expedicions en dies feiners i en dies festius.

-

Vall-llobrega:
El servei de bus consta de 23+23 expedicions en dies feiners i de 16+16 expedicions en
dies festius, excepte en els mesos de juliol i agost on el servei es de 29+29 expedicions en
dies feiners i de 22+22 expedicions en dies festius.

-

Palamós:
El servei de bus consta de 36+36 expedicions en dies feiners i de 29+29 expedicions en
dies festius, excepte en els mesos de juliol i agost on el servei es de 53+53 expedicions en
dies feiners i de 46+46 expedicions en dies festius.

A continuació es presenten les expedicions disponibles cap altres destinacions:
-

Torroella de Montgrí:
El servei de bus consta de 7+7 expedicions en dies feiners i en dies festius, excepte en els
mesos de juliol i agost on el servei es de 4+4 expedicions en dies feiners i en dies festius.

-

L’Escala:
El servei de bus consta de 3+3 expedicions en dies feiners i en dies festius, excepte en els
mesos de juliol i agost on el servei es de 0+0 expedicions en dies feiners i en dies festius.
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-

L’Estartit:
El servei de bus consta de 0+0 expedicions en dies feiners i en dies festius, excepte en els
mesos de juliol i agost on el servei es de 0+0 expedicions en dies feiners i en dies festius.

-

La Bisbal de l’Empordà:
El servei de bus consta de 29+29 expedicions en dies feiners i de 20+20 expedicions en
dies festius, excepte en els mesos de juliol i agost on el servei es de 33+33 expedicions en
dies feiners i de 24+24 expedicions en dies festius.

-

Girona:
El servei de bus consta de 30+30 expedicions en dies feiners i de 18+18 expedicions en
dies festius, excepte en els mesos de juliol i agost on el servei es de 36+36 expedicions en
dies feiners i de 24+24 expedicions en dies festius.

-

Figueres:
El servei de bus consta de 2+2 expedicions en dies feiners i de 0+0 expedicions en dies
festius, excepte en els mesos de juliol i agost on el servei es de 2+2 expedicions en dies
feiners i de 0+0 expedicions en dies festius.

-

Sant Feliu de Guíxols:
El servei de bus consta de 15+15 expedicions en dies feiners i en dies festius, excepte en
els mesos de juliol i agost on el servei es de 32+32 expedicions en dies feiners i en dies
festius.

-

Caldes de Malavella:
El servei de bus consta de 2+2 expedicions en dies feiners i en dies festius, excepte en els
mesos de juliol i agost on el servei es de 2+2 expedicions en dies feiners i en dies festius.

-

Lloret
El servei de bus consta de 0+0 expedicions en dies feiners i en dies festius, excepte en els
mesos de juliol i agost on el servei es de 2+2 expedicions en dies feiners i en dies festius.

-

Tossa de Mar:
El servei de bus consta de 0+0 expedicions en dies feiners i en dies festius, excepte en els
mesos de juliol i agost on el servei es de 2+2 expedicions en dies feiners i en dies festius.

-

Barcelona:
El servei de bus consta de 7+7 expedicions en dies feiners i en dies festius, excepte en els
mesos de juliol i agost on el servei es de 17+17 expedicions en dies feiners i en dies festius.

-

Granollers, Sabadell i Terrassa:
El servei de bus consta de 0+0 expedicions en dies feiners i en dies festius, excepte en els
mesos de juny, juliol, agost i setembre on el servei es de 1+1 expedicions en dies feiners i
en dies festius.
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Es poden condensar les línies de servei en 4 grans eixos i altres destinacions:
-

Ruta pel nord cap a Torroella de Montgrí. Altres municipis: Begur, Pals, l’Escala...

-

Ruta per l’oest cap a Bisbal de l’Empordà i Girona. Altres municipis: Corçà, Celrà...

-

Ruta pel sud cap Sant Feliu de Guíxols i cap a Girona. Altres municipis: Quart, Cassà de
la Selva, Mont-ràs, Palamós...

-

Modificació d’alguna de les rutes anteriors. Municipis: Barcelona, Figueres, Lloret i Tossa
de Mar, Caldes de Malavella, Granollers, Sabadell i Terrassa.

Fig. 48: Rutes del servei d’autobusos. Font: AIM, elaboració pròpia a partir de dades de l’operador
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AVALUACIÓ DEL SERVEI D’AUTOBÚS PER POBLACIONS
Població

Expedicions(1) feiners

Expedicions(1) festius

Expedicions(1) estiu(2)

Pobre – 2 exp.

Deficient – 0 exp.

Bo – 14 exp.

Deficient – 0 exp.

Deficient – 0 exp.

Pobre – 3 exp.

Begur

Acceptable – 11 exp.

Acceptable – 9 exp.

Acceptable – 8 exp.

Regencós

Acceptable – 11 exp.

Acceptable – 9 exp.

Acceptable - 10 exp.

Pals

Acceptable – 9 exp.

Acceptable – 9 exp.

Acceptable – 8 exp.

Torrent

Bo – 29 exp.

Bo – 20 exp.

Molt bo – 33 exp.

Mont-ras

Molt bo – 31 exp.

Bo – 24 exp.

Molt bo – 45 exp.

Vall-llobrega

Bo – 23 exp.

Bo – 16 exp.

Bo – 29 exp.

Molt bo – 36 exp.

Bo – 29 exp.

Molt bo – 53 exp.

Acceptable – 7 exp.

Acceptable – 7 exp.

Pobre – 4 exp.

L’Escala

Pobre – 3 exp.

Pobre – 3 exp.

Deficient – 0 exp.

L’Estartit

Deficient – 0 exp.

Deficient – 0 exp.

Deficient – 0 exp.

Bo – 29 exp.

Bo – 20 exp.

Molt bo – 33 exp.

Girona

Molt bo – 30 exp.

Bo – 18 exp.

Molt bo – 36 exp.

Figueres

Deficient – 2 exp.

Deficient – 0 exp.

Deficient – 2 exp.

Bo – 15 exp.

Bo – 15 exp.

Molt bo – 32 exp.

Acceptable – 7 exp.

Acceptable – 7 exp.

Bo – 17 exp.

Deficient – 2 exp.

Deficient – 2 exp.

Deficient – 2 exp.

Lloret M./Tossa M.

Deficient – 0 exp.

Deficient – 0 exp.

Deficient – 2 exp.

Pobl. del Vallès

Deficient – 0 exp.

Deficient – 0 exp.

Deficient – 1 exp.

Urbà(3)
Tamariu
Poblacions veïnes:

Palamós
Altres poblacions:
Torroella de M.

La Bisbal de l’E.

St. Feliu de G.
Barcelona
Caldes de M.
(4)

(1) promig d’expedicions per a cada sentit
(2) els mesos de juliol i agost.
(3) inclou el recorregut cap a Calella i Llafranc
(4) Poblacions del Vallès: Granollers, Sabadell i Terrassa
Els grups de color indiquen que els municipis estan situats en un mateix eix de comunicació.
Taula 19: Avaluació del servei de bus. Font: AIM, elaboració pròpia a partir de dades de l’operador
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L’eix que comunica amb Begur, Regencós i Pals, i fins a Torroella de
Montgrí, el servei de bus presenta un nombre d’expedicions acceptable
tant en els dies laborables com festius, estiui resta d’any (entre 8 i 11
expedicions diàries per sentit).
L’eix que comunica amb Torrent, la Bisbal de l’Empordà i fins a Girona,
presenta un bon servei pel que fa al nombre d’expedicions en dies laborables (29 expedicions diàries per sentit). En festius el servei continua
sent bo (entre 18 i 20 expedicions diàries per sentit) i a la temporada
d’estiu el servei es molt bo (entre 33 i 36 expedicions diàries per sentit).
L’eix sud que comunica amb Mont-Ras, Vall-Llobrega i Palamós presenta un bon o molt bon servei pel que fa al nombre d’expedicions tant en
dies feiners (entre 23 i 36 expedicions diàries per sentit) com en festiu
(entre 16 i 29 expedicions diàries per sentit). A l’estiu, incrementa
l’oferta a condicions molt bones (entre 29 i 53 expedicions diàries per
sentit). Més enllà a aquest mateix eix, Sant Feliu de Guíxols presenta un
servei bo durant tot l’any (15 expedicions diàries per sentit) i a l’estiu incrementa en un molt bon servei (32 expedicions diàries per sentit).
Pel que fa les altres destinacions. Barcelona, la comunicació es acceptable. La connexió amb Figueres i els municipis al sud de la Costa Brava són deficients al mantenir menys de 3 expedicions al dia. El mateix
succeeix amb la comunicació cap a Caldes de Malavella i les poblacions
del Vallès que presenten menys de 3 expedicions al dia per sentit.
La mobilitat en transport públic interurbà ha millorat lleugerament des
del PMUS Palafrugell 2011 i presenta uns nivells correctes d’oferta de
circulacions.

6.1.3. Servei d’autobús nocturn
El servei nocturn d’autobús té la peculiaritat de ser operada conjuntament per dues companyies, la
TEISA i la SARFA (moventis).
A continuació es realitza una descripció de la línia que dona servei a Palafrugell:
Palafrugell - Vall-Llobrega – Palamós – St. Antoni de Calonge – Calonge – Platja d’Aro (parada de
taxis) – S’agaró (Av. Platja d’Aro) – Llagostera – Cassà de la Selva – Campllong – Riudellots de la
Selva – Aeroport – Llambilles – Quart – Quart (la creueta) – Girona – Salt.
Es divideix el servei segons l’època de l’any. Al juliol i a l’agost, el servei és diari (Horari Estiu) i de
l’1 de Setembre a 30 de Juny, només circula les nits de divendres, dissabtes i vigílies de festiu.
A Girona, i a les principals ciutats, hi ha 8 expedicions durant la nit en horari d’estiu i 4 a l’hivern.
La primera és a les 22.00 de la nit i arriba a Girona a les 23.30 en horari d’hivern i a les 23.30 en
horari d’hivern. La última expedició és a les 5.15 en horari d’estiu arribada a girona a les 7.25 i a
les 6.45 sortida de Palafrugell en horari d’hivern i arribada a Girona a les 8.30.
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Als municipis de Campllong, Riudellots de la Selva, Aeroport, Llambilles i Quart, només hi arriben
4 expedicions a l’estiu. A l’hivern, la línia no circula per Campllong, Riudellots ni Aeroport, i en canvi la línia sí que arriba a Salt en dues expedicions de les que surten de Palafrugell, la primera i la
de les 5.00.
La introducció del servei de bus nocturn a l’oferta de transport públic de
Palafrugell és una de les millores més importants referent al transport
públic des del PMUS Palafrugell 2011.

Fig. 49: Horaris del bus nocturn de Palafrugell. Font: AIM, elaboració pròpia a partir de dades TEISA i SARFA
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6.1.4. Estat de les infraestructures de transport públic
La xarxa d’autobús al nucli urbà de Palafrugell disposa de 6 parades bus urbà, més l’estació
d’autobusos.
Parada Estació d’autobusos del bus urbà
La parada de l’estació d’autobusos del bus urbà de Palafrugell es situa al carrer Josep
Puig i Cadafalch, annex a l’edifici de l’estació d’autobusos. Té un espai reservat a la via
pública. Compta amb la informació dels horaris actualitzada. Està connectada amb la xarxa de vianants amb passos de vianants accessibles. No compta amb marquesina, banc
paperera ni pantalla dinàmica. No té una il·luminació específica per a la parada.
L’accessibilitat es considera correcta i l’estat de la parada, en general, regular.

Fig. 50: Parada de bus urbà de l’estació de bus de Palafrugell. Font: AIM, elaboració pròpia

L'estació d’autobusos de Palafrugell és la parada dels busos interurbans que tenen punt a
Palafrugell.
En aquest cas, l’estació per a autobusos interubans es situa als vials interns de l’estació,
on es situen les dàrsenes d’accés a aquests serveis. Compta amb dàrsenes d’accés sota
una marquesina, amb bancs, papereres i il·luminació, i amb panells dinàmics d’informació
dels horaris actualitzats. Està connectada amb la xarxa de vianants tot i que les voreres
d’accés són d’una amplada menor als 2 metres. L’accessibilitat es considera correcta i
l’estat de la parada, en general, correcte.

Fig. 51: Parada de bus interurbà de l’estació de bus de Palafrugell. Font: AIM, elaboració pròpia
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Parada Palafrugell - Centre
La parada Palafrugell - Centre es situa a la plaça Onze de Setembre, a la intersecció del
carrer Torres i Jonama i el carrer Raval Superior. Té un espai reservat a la via pública que
comparteix amb càrrega i descàrrega, fet que provoca que, freqüentment, el bus hagi de
parar al propi carril de circulació; provocant problemes d’accessibilitat Compta amb una
marquesina, un banc, papereres properes i la il·luminació de la plaça, i amb informació
dels horaris actualitzats. Està connectada amb la xarxa de vianants amb passos de vianants accessibles. L’accessibilitat es considera regular i l’estat de la parada, en general,
correcte.

Fig. 52: Parada Palafrugell – Centre del bus urbà de Palafrugell. Font: AIM, elaboració pròpia

Palafrugell – Camp d’En Prats
La parada Palafrugell – Camp d’En Prats es situa a la plaça Camp d’En Prats, a la intersecció del carrer Sant Sebastià, el carrer Barris i Buixó, el carrer Lluna i el carrer Sagunt.
Té un espai reservat a la via pública que comparteix amb càrrega i descàrrega, fet que
provoca que, freqüentment, el bus hagi de parar al propi carril de circulació; provocant problemes d’accessibilitat. Està senyalitzat amb un pal de parada amb la informació dels horaris actualitzada i amb una paperera. No compta amb marquesina, banc ni pantalla dinàmica. Està connectada amb la xarxa de vianants amb passos de vianants accessibles.
L’accessibilitat es considera regular i l’estat de la parada, en general, regular.

76

Diagnosi de la mobilitat i valoració del grau de desenvolupament del PMUS Palafrugell 2011

Fig. 53: Parada Palafrugell – Camp d’En Prats del bus urbà de Palafrugell. Font: AIM, elaboració pròpia

Palafrugell – Plaça d’Europa
La parada Palafrugell – Plaça d’Europa es situa a la plaça Europa, al seu extrem nord, entre els carrers Barris i Buixó i Passeig Migdia. Té un espai reservat a la via pública. Compta
amb una marquesina, un banc, papereres properes i la il·luminació de la plaça, i amb informació dels horaris actualitzats. Està connectada amb la xarxa de vianants amb passos
de vianants accessibles, tot i que les amplades útils de les voreres pròximes són inferiors
als 1,80 metres. L’accessibilitat es considera regular i l’estat de la parada, en general, correcte.

Fig. 54: Parada Palafrugell – Plaça d’Europa del bus urbà de Palafrugell. Font: AIM, elaboració pròpia
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Parada Càmpings
La parada Càmpings es situa a l’Avinguda del Mar, en sentit Calella. Té apartador a la carretera. Està senyalitzat amb un pal de parada amb la informació dels horaris actualitzada i
amb un banc. Està connectada amb la xarxa de vianants amb passos de vianants accessibles. No compta amb marquesina, paperera ni pantalla dinàmica. No té una il·luminació
específica per a la parada. L’accessibilitat es considera correcta i l’estat de la parada, en
general, regular.

Fig. 55: Parada Càmping del bus urbà de Palafrugell. Font: AIM, elaboració pròpia

Parada Calella – Av. Pericot / c. Chopitrea
La parada Calella – Av. Pericot / c. Chopitrea es situa a l’Avinguda Joan Pericot Garcia, a
la vorera nord. Té un espai reservat a la via pública. Està senyalitzat amb un pal de parada
amb la informació dels horaris desactualitzada. Està connectada amb la xarxa de vianants
amb passos de vianants accessibles. No compta amb marquesina, banc, paperera ni pantalla dinàmica. No té una il·luminació específica per a la parada. L’accessibilitat es considera correcta i l’estat de la parada, en general, regular.

Fig. 56: Parada Calella – Av. Pericot / c. Chopitrea del bus urbà de Palafrugell. Font: AIM, elaboració pròpia
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Parada Calella – c. Chopitrea
La parada Calella – c. Chopitrea es situa al carrer Pintor Joan Serra, cantonada amb el
carrer Chopitrea. No té un espai reservat en calçada, el bus para al mateix carril de circulació. Està senyalitzat amb un pal de parada amb banc, paperera i amb la informació dels
horaris actualitzada. Està connectada amb la xarxa de vianants de forma accessible ja que
es situa a una plataforma única. No compta amb marquesina ni pantalla dinàmica. No té
una il·luminació específica per a la parada. L’accessibilitat es considera correcta i l’estat de
la parada, en general, regular.

Fig. 57: Parada Calella – c. Chopitrea del bus urbà de Palafrugell. Font: AIM, elaboració pròpia

Parada Calella – Port Peregrí
La parada Calella – Port Peregrí es situa al carrer Port Peregrí. No té un espai reservat en
calçada, la parada es situa a un zebrat viari. Està senyalitzat amb un pal de parada amb la
informació dels horaris desactualitzada. La xarxa de vianants no és suficientment accessible a la zona, no hi ha passis de vianants propers. No compta amb marquesina, banc, paperera ni pantalla dinàmica. No té una il·luminació específica per a la parada.
L’accessibilitat es considera dolenta i l’estat de la parada, en general, dolenta.

Fig. 58: Parada Calella – Port Peregrí del bus urbà de Palafrugell. Font: AIM, elaboració pròpia
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Parada Calella – Av. Pericot
La parada Calella – Av. Pericot es situa a l’Avinguda Joan Pericot Garcia, a la vorera sud.
Té un espai reservat a la via pública. Està senyalitzat amb un pal de parada amb la informació dels horaris actualitzada. Està connectada amb la xarxa de vianants amb passos de
vianants accessibles. No compta amb marquesina, banc, paperera ni pantalla dinàmica.
No té una il·luminació específica per a la parada. L’accessibilitat es considera correcta i
l’estat de la parada, en general, regular.

Fig. 59: Parada Calella – Av. Pericot del bus urbà de Palafrugell. Font: AIM, elaboració pròpia

Parada plaça Dr. Trueta
La parada plaça Dr. Trueta es situa a la plaça Doctor Trueta, al costat Llafranc. No té un
espai reservat en calçada, la parada es situa a un zebrat viari. Compta amb una marquesina, un banc, papereres properes i la il·luminació de la plaça, i amb informació dels horaris
actualitzats. Està connectada amb la xarxa de vianants amb passos de vianants accessibles. L’accessibilitat es considera correcta i l’estat de la parada, en general, regular.

Fig. 60: Parada Palafrugell – Plaça d’Europa del bus urbà de Palafrugell. Font: AIM, elaboració pròpia
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Parada Llafranc - c. Sirena
La parada Llafranc - c. Sirena es situa al carrer Sirena, a Llafranc. Té un espai reservat a la
via pública. Està senyalitzat amb un pal de parada, amb paperera, amb la informació dels
horaris actualitzada. La xarxa de vianants no és suficientment accessible a la zona, amb
voreres estretes. No compta amb marquesina, banc ni pantalla dinàmica. No té una
il·luminació específica per a la parada. L’accessibilitat es considera dolenta i l’estat de la
parada, en general, regular.

Fig. 61: Parada Calella – Av. Pericot del bus urbà de Palafrugell. Font: AIM, elaboració pròpia

Parada Càmpings (sentit Palafrugell)
La parada Càmpings es situa a l’Avinguda del Mar, en sentit Palafrugell. Té apartador a la
carretera Compta amb una marquesina, banc, paperera i amb la informació dels horaris
actualitzada. Està connectada amb la xarxa de vianants amb passos de vianants accessibles. No compta amb pantalla dinàmica. No té una il·luminació específica per a la parada.
L’accessibilitat es considera correcta i l’estat de la parada, en general, correcte.

Fig. 62: Parada Càmping del bus urbà de Palafrugell. Font: AIM, elaboració pròpia
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Palafrugell – Pàrquing Plaça d’Europa
La parada Palafrugell – Pàrquing Plaça d’Europa es situa a la plaça Europa, al seu extrem
sud-est, entre els carrers Barris i Buixó i Avinguda del Mar. Té un espai reservat a la via
pública. Està senyalitzat amb un pal de parada, amb paperera, un banc proper, i amb la informació dels horaris actualitzada. Està connectada amb la xarxa de vianants amb passos
de vianants accessibles. L’accessibilitat es considera correcta i l’estat de la parada, en general, regular.

Fig. 63: Parada Palafrugell – Pàrquing Plaça d’Europa del bus urbà de Palafrugell. Font: AIM, elaboració pròpia

Palafrugell – c. dels Plans (Ametllers)
La parada Palafrugell – c. dels Plans (Ametllers) es situa al carrer dels Plans, propera al
carrer Barris i Buixó. No té un espai reservat en calçada, el bus para al mateix carril de circulació. Està senyalitzat amb un pal de parada. No compta amb banc, paperera i ni informació dels horaris. Està connectada amb la xarxa de vianants amb passos de vianants accessibles, tot i que es troba a un carrer amb una vorera útil inferior a 1,80 metres.
L’accessibilitat es considera regular i l’estat de la parada, en general, dolenta.

Fig. 64: Parada Palafrugell – c. dels Plans (Ametllers) del bus urbà de Palafrugell. Font: AIM, elaboració pròpia
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Palafrugell – La Sauleda
La parada Palafrugell – La Sauleda es situa a l’Avinguda Espanya. No té un espai reservat
en calçada, el bus para al mateix carril de circulació. Està senyalitzat amb un pal de parada
amb la informació dels horaris actualitzada. No compta amb banc ni paperera. Està connectada amb la xarxa de vianants amb passos de vianants accessibles, un parterre no
permet l’accés des de la parada. L’accessibilitat es considera dolenta i l’estat de la parada,
en general, dolenta.

Fig. 65: Parada Palafrugell – c. dels Plans (Ametllers) del bus urbà de Palafrugell. Font: AIM, elaboració pròpia

L’anàlisi de l’inventari de les parades del bus urbà es poden consultar a l’annex D (Estat de les
parades del bus urbà).

Des de la situació al PMUS Palafrugell 2011, han millorat algunes estacions de bus. No obstant, es mantenen necessitats de millora.
Un espai còmode i segur on el vianant pugui esperar l’arribada del bus
amb: marquesines, banc i un espai adequat en quan a urbanització per
a garantir bones condicions d’accessibilitat i comoditat.
Assegurar que els espais d’aturada del bus no estiguin ocupats per altres vehicles. Ni compartits amb càrregues i descàrregues o serveis.
Assegurar la presència d’horaris a les parades per tal que l’usuari estigui ben informat del servei d’autobús.

6.1.5. Cobertura del municipi en transport públic col·lectiu
Es calcula el rati de cobertura del transport públic a Palafrugell. Aplicant un radi de cobertura de
250 metres a les parades d’autobús urbà, i de 500 metres a l’estació de d’autobusos.
Així, s’obté que el nucli urbà de Palafrugell està cobert en un 36,84% de la seva superfície pel
servei de transport públic.
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Aquesta superfície es pot consultar en el plànol 6.1.5.

L’indicador de cobertura del transport públic a Palafrugell és inferior a
la desitjada. El 36,84% de cobertura és reduït per a un nucli urbà que
compta amb servei urbà de bus. Es mantenen les mateixes dades de
cobertura del PMUS 2011.
Grans nuclis generadors de desplaçaments com la zona comercial del
sud o la zona esportiva, així com zones residencials al nord i a l’est del
centre, no tenen una cobertura de transport públic.

6.1.6. Servei de taxi
Palafrugell disposa de servei de taxi.
Es disposa de tres parades al nucli urbà de Palafrugell:
Estació d’autobusos
La parada de taxis de l’estació d’autobusos de Palafrugell està situada al carrer Josep Puig
i Cadafalch, a la sortida de l’estació d’autobusos. Té una capacitat de entre 6 i 8 vehicles.

Fig. 66: Parada de taxis de l’estació d’autobusos. Font: AIM, elaboració pròpia

Onze de setembre
La parada de taxis de la plaça Onze de Setembre està situada al carrer Torres i Jonama, a
la plaça Onze de Setembre, al nord de l’àmbit central pacificat amb les restriccions de pas
dels vehicles motoritzats. Té una capacitat de 2 vehicles.
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Fig. 67: Parada de taxis de l’Onze de Setembre. Font: AIM, elaboració pròpia

Camp d’En Prats
La parada de taxis de Camp d’En Prats està situada entre els carrers de la Lluna i Barris i
Buixó, a la plaça Camp d’En Prats, a l’est de l’àmbit central pacificat amb les restriccions
de pas dels vehicles motoritzats. Té una capacitat de 2 vehicles.

Fig. 68: Parada de taxis de Camp d’En Prats. Font: AIM, elaboració pròpia

Els taxis de Palafrugell tenen dret a autorització de pas per a tots els controls d'accés fotogràfic, a
l’àmbit central pacificat amb les restriccions de pas dels vehicles motoritzats.
A la resta de nuclis urbans, no hi ha parades de taxis. Es poden localitzar places reservades a
taxis a la via pública.
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Fig. 69: Parada de taxis de Calella de Palafrugell a l’Avinguda Joan Pericot i Garcia. Font: AIM, elaboració pròpia

El servei de taxi manté les mateixes parades i amb la mateixa capacitat
que les observades al PMUS Palafrugell 2011.

6.2. Demanda en transport públic
L’empresa operadora del servei de transport públic és SARFA (operadora del servei de transport
públic d’autobús al municipi), del Grup Moventis. A partir de les dades aportades per l’empresa
s’observa la demanda de transport públic. Aquestes dades són de l’any 2019, l’últim any en que hi
ha dades amb la mobilitat normal pre-Covid.

6.2.1. Demanda de desplaçaments interns
En quant a desplaçaments interns en transport públic, els que tenen com a origen i destinació el
propi municipi de Palafrugell, es comptabilitzen un total de 27.939 desplaçaments. Aquests desplaçaments estan servits per les línies d’autobús urbà que uneixen les diferents zones de Palafrugell així com els seus nuclis urbans, la línia 6 i la línia 7.
Del total de desplaçaments interns, 20.054 (el 71,78 % dels desplaçaments interns) es realitzen en
dia feiner i 7.885 es realitzen en cap de setmana o festiu.
L’ocupació mitjana de l’autobús pel total de desplaçaments interns és del 19,66%.
La mitjana de viatgers per expedició és de 8,27 persones per expedició.
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Feiner

Festiu

20.054
7.885
27.939

Viatges interns
Ocupació Mitjana
Persona/Expedició
%
8,27
19,66%

Taula 20: Dades de desplaçaments totals del bus urbà de Palafrugell. Font: AIM, elaboració pròpia a partir de dades de SARFA

De la mateixa manera, del total de desplaçaments interns, 19.184 (el 68,66 % dels desplaçaments
interns) es realitzen en els mesos d’estiu (juliol i agost) i 8.755 es realitzen la resta de mesos.
L’ocupació mitjana de l’autobús de desplaçaments interns els mesos d’estiu és del 34,93%. I la
mitjana de viatgers per expedició és de 14,22.
L’ocupació mitjana de l’autobús de desplaçaments interns la resta de mesos és del 14,31%. I la
mitjana de viatgers per expedició és de 6,18.
Viatges interns Estiu (Juliol i Agost)
Ocupació Mitjana
Feiner
Festiu
Pax/Exp
%
14.247
4.937
14,22
34,93%
19.184

Viatges intens Resta de mesos
Ocupació Mitjana
Feiner
Festiu
Pax/Exp
%
5.807
2.948
6,18
14,22%
8.755

Taula 21: Dades de desplaçaments a l’estiu i a l’hivern del bus urbà de Palafrugell. Font: AIM, elaboració pròpia a partir de
dades de SARFA

L’autobús urbà de Palafrugell rep una major demanda a l’estiu, té un ús
majoritari als mesos de juliol i agost, el 68,66% dels desplaçaments en
bus urbà es concentren a aquests dos mesos estivals.
Per tant, es percep un ús no quotidià del bus urbà i per part de la població estacional.

6.2.2. Demanda de desplaçaments de connexió
En quant a desplaçaments de connexió en transport públic, els que tenen com a origen o destinació Palafrugell cap o des de altre municipi, es comptabilitzen un total de 289.474 desplaçaments.
Aquests desplaçaments estan servits per les línies d’autobús interurbà que uneixen municipis amb
Palafrugell.
Del total de desplaçaments de connexió, 228.197 (el 78,83 % dels desplaçaments de connexió) es
realitzen en dia feiner i 61.277 es realitzen en cap de setmana o festiu.
L’ocupació mitjana de l’autobús, amb persones que tenen origen o destinació Palafrugell, pel total
de desplaçaments interns és del 10,25%.
La mitjana de viatgers per expedició és de 5,49 persones per expedició.
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Feiner

Festiu

228.197 61.277
289.474

Viatges interns
Ocupació Mitjana
Persona/Expedició
%
5,49
10,25%

Taula 22: Dades de desplaçaments totals del bus interurbà de Palafrugell. Font: AIM, elaboració pròpia a partir de dades de
SARFA

De la mateixa manera, del total de desplaçaments de connexió, 68.708 (el 23,74 % dels desplaçaments de connexió) es realitzen en els mesos d’estiu (juliol i agost) i 220.757 es realitzen la
resta de mesos.
L’ocupació mitjana de l’autobús de desplaçaments de connexió, amb persones que tenen origen o
destinació Palafrugell, els mesos d’estiu és del 5,31%. I la mitjana de viatgers per expedició és de
2,64.
L’ocupació mitjana de l’autobús de desplaçaments de connexió, amb persones que tenen origen o
destinació Palafrugell, la resta de mesos és del 11,68%. I la mitjana de viatgers per expedició és
de 6,31.
Viatges interns Estiu (Juliol i Agost)
Ocupació Mitjana
Feiner
Festiu
Pax/Exp
%
51.601
17.107
2,64
5,31%
68.708

Viatges intens Resta de mesos
Ocupació Mitjana
Feiner
Festiu
Pax/Exp
%
176.587
44.170
6,31
11,68%
220.757

Taula 23: Dades de desplaçaments a l’estiu i a l’hivern del bus interurbà de Palafrugell. Font: AIM, elaboració pròpia a partir de
dades de SARFA

En canvi, l’ús de l’autobús interurbà s’incrementa els mesos de juliol i
agost, però es manté en unes dades de desplaçaments proporcionals.
El que es dedueix un ús quotidià en desplaçaments a centres de treball,
d’estudi... entre els municipis de l’àrea de mobilitat de Palafrugell.

Agrupant les dades dels desplaçaments, aportades per SARFA, trobem que un gran número dels
usuaris empren el servei de transport públic per a desplaçar-se per les rutes cap a l’interior, de la
Bisbal i Girona, 31,5% del total (15,1% origen/destinació Girona,12,47% origen/destinació la Bisbal, 2,35% origen/destinació Flaçà, 0,42% origen/destinació Vulpellat, 0,42% origen/destinació
Celrà, 0,33% origen/destinació Llofriu, 0,24% origen/destinació Torrent i 0,12% origen/destinació
Corçà).
Les rutes sud, costa brava sud, són les més importants en quant a desplaçaments ja que generen
el 40% dels desplaçaments en transport públic (23,9% origen/destinació Palamós, 8,54% origen/destinació Platja d’Aro, 3,51% origen/destinació Sant Feliu de Guíxols, 2,9% origen/destinació
Calonge/Sant Antoni de Calonge, 0,35% origen/destinació Vall-Llobrega, 0,2% origen/destinació
S’Agaró, 0,19% origen/destinació Santa Cristina d’Aro, 0,13% origen/destinació Castell d’Aro,
0,12% origen/destinació Llagostera i 0,07% origen/destinació Lloret).
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Les rutes sud també connecten amb alguns municipis del Vallés i Barcelona (i l’Aeroport), un
10,83% del total de desplaçaments (10,64% origen/destinació Barcelona i l’Aeroport del Prat i
0,19% origen/destinació municipis del Vallés).
Les rutes cap al nord, direcció Torroella de Montgrí i Figueres, genera el 7,17% dels desplaçaments en transport públic (3,68% origen/destinació Begur, 1,61% origen/destinació Pals, 1,22%
origen/destinació Torroella de Montgrí, 0,40% origen/destinació Figueres, 0,16% origen/destinació
Regencós i 0,11% origen/destinació L’Escala).
Per últim, els desplaçaments dins del municipi de desplaçament suposen el 9,24% del total (autobús urbà).

Fig. 70: Usuaris del transport públic a Palafrugell segons les rutes de connexió. Font: AIM, elaboració pròpia a partir de les
dades de l’operador del servei

La connexió amb els nuclis urbans importants del voltant de Palafrugell
com Palamós, La Bisbal o Platja d’Aro genera gairebé la meitat dels
desplaçaments amb origen o destinació Palafrugell.
Tot i trobar-se a una distància considerable, les ciutats grans de Catalunya, com Barcelona i Girona, generen un gran nombre de desplaçaments de connexió amb Palafrugell. També l’Aeroport del Prat.
La resta de desplaçaments els generen municipis entre aquests grans
nuclis generadors de desplaçaments i Palafrugell.

L’inferior nombre de comentaris referents al transport públic al procés
participatiu en comparació amb els altres modes, és un reflex de la
manca d’ús del servei urbà de bus per la població estable de Palafrugell
i la desconeixença del servei.
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7. ANÀLISI DE LA MOBILITAT EN VEHICLE PRIVAT
En el següents apartats s’ha dividit la xarxa de vials emprada pel vehicle motoritzat en quatre categories diferents: vials d’accés al municipi, xarxa primària interna (principals vies urbanes), xarxa
secundària col·lectora o distribuïdora i xarxa secundària veïnal o local.
La classificació de la xarxa viària interna (primària i secundària) s’ha realitzat en funció de l’ús que
presenta actualment la via, avaluat d’acord amb els resultats del treball de camp.
En el plànol 7.1.1 es presenta la jerarquització interna de les principals vies dels municipi, classificant-les en vies de primer nivell, segon nivell i vies veïnals.
El plànol 7.1.2 mostra els sentits de circulació d’aquestes vies, així com el nombre de carrils per
sentit que disposen.

7.1. Xarxa de vehicles privats motoritzats
7.1.1. Vies interurbanes d’accés a Palafrugell
Les principals vies d’accés a Palafrugell des de les poblacions properes són:
C-31
Discorre per l’est del nucli urbà de Palafrugell amb un traçat predominantment sud-nord.
Comunica amb:
o Sentit Nord – Sud: Mont-ras, Palamós, Calonge, Platja d’Aro i Sant Feliu de Guíxols.
o Sentit Sud – Nord: Regencós, Pals, Torroella de Montgrí, i més al nord cap a Figueres.
Les connexions principals amb les vies de Palafrugell:
o Carrer de la Metal·lúrgia (Ronda Nord): Connexió amb la Ronda Nord de Palafrugell.
o Carrer de la Fanga: Connexió amb el carrer Mestres Sagrera i al centre mitjançant
la rotonda Torroella – Torres i Jonama.
o

Avinguda de la Generalitat: A través de Mont-ras connexió amb el carrer Torroella i
la Ronda Sud – Avinguda Espanya.

o Carrer Carrilet: A través de Mont-ras connexió amb el carrer Carrilet i Palamós i la
Ronda Sud – Avinguda Espanya.
C-66
Carretera que connecta Palafrugell, pel nord-oest, amb Torrent, la Bisbal de l’Empordà, i
més enllà cap a Girona (passant per Corçà, Flaçà, Celrà...). La connexió amb les vies principals de Palafrugell:
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o C-31: Les connexions comentades amb les vies de Palafrugell és produeix a través
de les connexions especificades a C-31. La unió amb aquesta es produeix al nord
del municipi mitjançant una rotonda.
GIP-6531
Carretera que connecta Palafrugell, pel nord-est, amb Esclanyà i Begur. La connexió amb
les vies principals de Palafrugell:
o Carrer de la Metal·lúrgia – Avinguda Pompeu Fabra: Connexió amb la Ronda Nord
i Est de Palafrugell.
GIV-6546
Carretera que connecta el nucli urbà de Palafrugell, pel sud-est, amb Calella i Llafranc.
També anomenada Avinguda del Mar. La connexió amb les vies principals de Palafrugell:
o Avinguda Espanya – Avinguda Josep Vergés i Mata: Connexió amb la Ronda Sud i
Est de Palafrugell. També amb el centre del nucli urbà des de la rotonda i els carrers Barris i Buixó, passeig Migdia, carrer Frederic Marí Carreras i Avinguda de les
Corts Catalanes.
GIV-6542
Carretera que connecta el nucli urbà de Palafrugell, per l’est, amb Tamariu. La connexió
amb les vies principals de Palafrugell:
o Carrer Bruguerol: Connexió amb la Ronda Est, Avinguda Pompeu Fabra i Avinguda
Garcia Lorca, i el centre mitjançant el carrer Sagunt.
GIV-6543
Carretera que connecta el nucli urbà de Palafrugell, pel sud-est, amb Calella i Llafranc.
També anomenada Antiga Carretera cap a Calella i Llafranc. Discorre paral·lela a la GIV6546. Poer tant, de la mateixa manera, la connexió amb les vies principals de Palafrugell:
o Avinguda Espanya – Avinguda Josep Vergés i Mata: Connexió amb la Ronda Sud i
Est de Palafrugell. També amb el centre del nucli urbà des de la rotonda i els carrers Barris i Buixó, passeig Migdia, carrer Frederic Marí Carreras i Avinguda de les
Corts Catalanes.

7.1.2. Xarxa primària: principals vies urbanes
La xarxa de carrers principals de Palafrugell estaria formada per:
Ronda urbana de Palafrugell
Conjunt de vials al voltant del nucli urbà de Palafrugell que units actuen com a un ronda del
municipi, és a dir, un conjunt de vials que permeten realitzar un circumval·lació a un territori.
Aquests vials són:
o Avinguda Espanya: de doble sentit de circulació. Presenta un tram de calçada separades. Recorre el municipi pel sud, amb un traçat eminentment est-oest.
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o L’eix de l’av. Josep Vergés i Matas – av. Garcia Lorca – av. Pompeu i Fabra: a l’est
del municipi, realitzen un recorregut nord-sud amb doble sentit de circulació.
o L’eix del carrer de la Metal·lúrgia – avinguda de l’Energia: al nord del municipi, realitzen un recorregut est-oest amb doble sentit de circulació.
o L’eix Camí de la Fanga – carrer de Mestre Sagrera: vial unidireccional en sentit
Nord a Sud situat a l’oest del municipi.
o Carrer de Torroella: unidireccional en el seu tram nord (que complementa el sentit
ascendent que li mancava al c/ Mestre Sagrera i al Camí de la Fanga), i bidireccional en el seu tram sud.
o Avinguda Generalitat: vial de dos sentits, amb calçades separades per una mitjana,
acaba de tancar aquesta ronda urbana per la part oriental del nucli de Palafrugell.
Torres Jonama
Principal via d’entrada al centre del nucli urbà. Es tracta d’un carrer unidireccional (recent
transformació sentit es de oest a est) i disposa d’un carril de circulació amb aparcament.
Es troba en la part septentrional del nucli urbà.
Barris i Buixó
Vial de dos sentits de circulació que des del sud-est del municipi i amb un traçat nord-sud
permet l’entrada/sortida al nucli urbà.

Un gran nombre dels comentaris positius de la xarxa de vehicle privat van destinats a l’apertura de la Ronda Nord, de la nova variant, i
al seu efecte en l’accés/sortida del municipi i de descongestió dels
carrers de l’àmbit nord del municipi.

7.1.3. Xarxa secundària: vies col·lectores o distribuïdores
En un segon nivell trobaríem les vies col·lectores i distribuïdores del trànsit:
Eix c/ Migdia – c/ Ample – c/ Font – C/ Vilar
Permeten l’accés al sector sud-oest del nucli urbà i al centre de Palafrugell des del sud. Els
vials connecten l’Avinguda Espanya i l’Avinguda de la Generalitat – carrer Torroella. També hi ha diferents aparcaments als que dona accés.
Eix Torres Jonama –Begur
Creua en sentit Oest-Est el nucli urbà. El carrer Torres i Jonama permet l’accés al centre
de Palafrugell des de l’oest. Els vials connecten el carrer Torroella i l’Avinguda Pompeu
Fabra. També hi ha diferents aparcaments als que dona accés.
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Lluna
Vial que connecta el carrer Torres i Jonama i el sector nord de Palafrugell amb el centre; el
carrer Sagunt, que connecta amb el sector est i la Ronda Est; i el carrer Barris i Buixó, que
connecta amb el sector sud i la Ronda Sud. Vial de sentit únic de nord a sud. També hi ha
dona accés a diferents bosses de zona blava.
Sagunt
Vial que connecta el carrer Lluna; el carrer Barris i Buixó, que connecta amb el sector sud i
la Ronda Sud; i el centre urbà amb el sector est i la Ronda Est. Vial de doble sentit, per
tant, els fluxos són centre-exterior i exterior-centre. També hi ha dona accés a diferents
bosses de zona blava.
Terme
Vial que connecta el carrer Torres de Jonama, el sector oest i el centre urbà; amb el carrer
Manufactures del Suro, sector nord-est i la Ronda Est i Ronda Nord. Vial de sentit únic de
sud a nord. També permet la sortida de diferents aparcaments.
Pi i Margall
Vial que connecta el carrer Torres de Jonama, el sector oest i el centre urbà; amb el carrer
Manufactures del Suro, sector nord i la Ronda Nord. Vial de sentit únic de sud a nord.
També permet la sortida de diferents aparcaments.
Pals
El tram inferior del vial connecta el carrer Torres de Jonama, el sector oest i el centre urbà;
amb el carrer de les Torretes, sector nord. Vial de sentit únic de sud a nord. També permet la sortida de diferents aparcaments. El tram superior del connecta la Ronda Nord amb
el carrer Manufactures del Suro, sector nord. Vial de sentit únic de nord a sud.
Manufactures del Suro
Vial que connecta la Ronda Est amb el carrer Pals, creua el sector nord i vertebra els fluxos d’alguns dels carrers anteriors. Vial de doble sentit, per tant, els fluxos són centreexterior i exterior-centre.
Cases Noves
Vial que connecta el carrer Torres de Jonama, el sector oest i el centre urbà; amb el carrer
Torroella, el sector nord-oest. Vial de sentit únic de sud a nord. També permet la sortida
de diferents aparcaments.
Eix Pals – Mestre Barceló i Matas – Francesc Alsius – Girona
Permeten l’accés al sector nord-oest del nucli urbà des del nord-est. Els vials connecten el
carrer Pals i amb els carrers Girona i Torres i Jonama.
Torroella (tram nord)
Vial que connecta la Ronda Oest, l’Avinguda de Catalunya, amb el sector nord del nucli urbà i la zona industrial situada a l’extrem nord. Vial de sentit únic de sud a nord.
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Indústria
Creua en sentit oest-est el sector nord del nucli urbà. Vertebra el sector industrial nord i
connecta la Ronda Oest i la Ronda Est. Vial de doble sentit, per tant, els fluxos són oestest i est-oest.

L’inferior nombre de comentaris referents al transport públic al procés participatiu en comparació amb els altres modes, és un reflex de
la manca d’ús del servei urbà de bus per la població estable de Palafrugell i la desconeixença del servei.

7.1.4. Xarxa secundària local
La resta de la xarxa es considera formada per vies locals. Llur funcionalitat no és la de circular per
anar d’un punt a un altre, sinó que el seu ús radica en ser les vies emprades per accedir a habitatges, equipaments, etc.
Dins la xarxa local també trobem vies pacificades, on l’ús del vehicle motoritzat es troba limitat, ja
sigui mitjançant restriccions d’accés o amb prioritat invertida a favor de la mobilitat a peu.

La xarxa de vehicles privats motoritzats de Palafrugell, en quant a la seva jerarquia viària, ha sofert algunes transformacions.
Els esforços principals del municipi s’han centrat en convertir vies principals urbanes del centre del nucli urbà en vies amb una jerarquia inferior, de la xarxa secundària o vies col·lectores.
Així, Palafrugell, des de el PMUS 2011 Palafrugell, ha aconseguit que
carrers com Torres i Jonama, amb la seva pacificació, o Manufactures
del Suro, amb l’obertura de la Ronda Nord i canvi de sentit del carrer
Pals; hagin passat de ser vials principals per als vehicles motoritzats a
formar part de la xarxa secundària

7.1.5. Elements reguladors
S’han identificat els següents elements reguladors del trànsit:
Cruïlles semaforitzades
Quan en una intersecció de la via pública convergeixen dos o més fluxos (ja sigui de vehicles motoritzats o de modes no motoritzats) que no es poden autoregular, es necessita
d’un element que en reguli el pas.
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Rotondes
Com a element autònom de regulació del trànsit en cruïlles, que mitjançant la prioritat de
circulació de l’anella gestiona el trànsit sense necessitat d’altres elements externs.
Elements reductors de velocitat
La introducció d’aquests elements, ja siguin sobreelevacions de la calçada en passos de
vianants, esquenes d’ase o coixins berlinesos, es valoren positivament quan ressolen casos d’inseguretat importants. Són elements que s’han d’utilitzar especialment en vies secundàries on cal pacificar el trànsit, més que en la xarxa viària primària. En aquest sentit es
corre el perill que els vehicles busquin recorreguts alternatius, i a més a més, es pot afectar
excessivament la circulació dels camions de mercaderies, els autobusos regulars o els vehicles d’emergència (per exemple és preferible emprar coixins berlinesos en rutes per on
passa el bus enlloc de plataformes elevades o esquenes d’ase). Es recomana que en cap
cas s’ha de superar un pendent màxim del 10% en els elements reductors de velocitat.

Fig. 71: Coixí berlinés situat al carrer Begur (Esquerra) i ressalt al carrer Lluna (Dreta). Font: AIM, elaboració pròpia

Fig. 72: Cruïlla elevada situada entre el carrer Pi i Margall i Manufactures del Suro (Esquerra) i pas de vianants elevat al
carrer Pals (Dreta). Font: AIM, elaboració pròpia
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Càmeres de Videovigilància
S’han introduït càmeres de control de pas dins del nucli urbà per a garantir la pacificació a
punts crítics. Estan situades a carrers que es volen pacificar. De la mateixa manera que els
elements físics reductors de velocitat, es corre el risc de desviar el trànsit a altres carrers.
No obstant, la complementació entre els diferents elements, crea un espai pacificat.
Els serveis d'emergències, vehicles de transport adaptat de serveis públics o centres de
dia, serveis públics de grues i mecànics i taxis de Palafrugell tindran dret a autorització de
pas per a tots els controls d'accés fotogràfic.

Fig. 73: Control d’accés per càmera del carrer Botines. Font: AIM, elaboració pròpia

L'accés a aquestes zones es troba restringit mitjançant un control fotogràfic d'accés, actiu
durant tot l'any. Qualsevol vehicle que accedeixi a aquestes zones una autorització és
sancionat.
La situació de les càmeres:

Nucli
Palafrugell

Situació càmera
Carrer dels Valls a partir de la
cruïlla amb el Raval Superior

Altres carrers afectats
Carrer de Cavallers
Carrer de la Constància
Plaça de l'Església
Carrer Major
Carrer d'en Vela
Carrer de la Notaria
Carrer del Consell
Carrer del Mercat
Carrer de l'Allada
Raval Inferior
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Situació càmera
Carrer de les Botines
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Altres carrers afectats
Carrer de Cervantes
Carrer del Progrés
Carrer de Santa Margarida
Plaça Nova
Carrer de Sant Sebastià tram entre
Plaça Nova i el carrer de les Ànimes

Carrer de la Caritat
Carrer de la Concòrdia
Calella de Palafrugell

Carrer de Chopitea a partir de la
cruïlla amb el carrer de Lepant

Carrer de les Quatre Cases
Plaça de Sant Pere
Carrer de Les Voltes
Carrer d'en Calau
Carrer de Francesc Estrabau fins la
cruïlla amb el carrer del Mediterrani

Llafranc

Passeig de Cípsela fins a la Plaça del Promontori

-

Taula 24: Àrees afectades pel control d’accés per càmera. Font: AIM, elaboració pròpia

Els elements reductors de velocitat i els controls de pas solen ser punts
de reclamació ciutadana. A aquest procés, s’han rebut opinions negatives tant dels elements reductors físics com de les càmeres de vigilància.
Si es té en compte l’efecte d’aquests elements en la pacificació de
l’entorn, aquests comentaris negatius es compensen amb la valoració
positiva del centre pacificat.

S’han introduït elements reguladors del trànsit motoritzat que han millorat alguns dels punts que es ressaltaven com a actuacions al PMUS
2011 Palafrugell. Les càmeres de vigilància són solucions que no
s’havien introduït anteriorment al municipi.

7.2. Demanda en vehicle privat motoritzat
7.2.1. Intensitats de circulació
L’estudi de la demanda en vehicle privat motoritzat s’ha durant la temporada d’estiu per ser el
període de l’any més amb més volum de població, i per tant el més desfavorable des del punt de
vista de la mobilitat. L’anàlisi es centra en el nucli principal del municipi, la població de Palafrugell.
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Per a fer possible la comparativa amb el PMUS Palafrugell 2011, s’han realitzat els comptatges el
mateix mes que es van realitzar i a la mateixa hora.
S’han realitzat una campanya d’aforaments de trànsit per tal d’avaluar els fluxos de vehicles en els
principals vials de Palafrugell:
-

Aforaments automàtics de 24 hores, en 3 vies del nucli urbà de Palafrugell, en 9 dies en total. Els resultats d’aquests aforaments serviran com a patró per a l’expansió horària d’altres
aforaments de menor durada.

-

Una primera onada d’aforaments direccionals realitzats durant el mes d’agost, d’una hora
de durada a 10 punts del municipi (4 de 15 minuts i extrapolades les dades a una hora i 6
d’una hora) en el període horari de màxim trànsit (entre les 10:00 a les 14:00 del matí i entre les 17:00 i les 21:00 de la tarda). En aquests aforaments s’han comptabilitzat tant el volum de vehicles com la direcció i els girs executats pel vehicle. A més, s’han distingit la tipologia de vehicles (turisme, camions, motocicletes, busos i bicicletes).

-

S’han extrapolat la resta de punts de comptatge del PMUS Palafrugell 2011. S’extrapolen
els 13 punts restants.

En el plànol 7.2.1.1 es presenten ubicats aquests punts en el territori i en l’annex B s’inclouen
totes les dades referents a aquests aforaments direccionals. En l’annex C s’inclouen les dades
dels aforaments de 24 hores de durada.
Amb els resultats d’aquests comptatges, s’ha pogut elaborar una aranya de trànsit que mostra de
forma gràfica el volum de vehicles dels principals vies de Palafrugell, representat al plànol 7.2.1.2.
Les intensitats de trànsit de vehicles són:

IMD
< 1.000 vehicles / dia

1.000 – 2.000 vehicles / dia

Carrer

Tram

Carrer Piverd

Carrer del Terme – avinguda Pompeu Fabra

Carrer del Terme

Plaça Miquel Martí i Pol – carrer
Manufactures del suro

Carrer Pals

Carrer Cases Noves – carrer Mestre
Barceló i Matas

Carrer Torre dels Moros

Carrer Cases Noves – carrer Mestre
Barceló i Matas

Carrer de l’Estrella

Carrer Torres i Jonama - carrer Cases Noves

Ramal plaça Europa

Plaça Europa – avinguda Espanya

Carrer del Terme

carrer Begur – carrer Manufactures
del suro

Carrer Joan Fuster

carrer Begur – carrer Manufactures
del suro

Carrer de les Torretes

Carrer Joan Fuster – carrer Pals

Carrer Pals

Carrer de les Torretes - carrer Mestre Barceló i Matas

Carrer Mestre Barceló i Matas

Carrer Pals – Carrer Torre dels Moros
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IMD

Carrer

Tram

2.000 – 3.000 vehicles / dia

Carrer Pals

Carrer de les Torretes – carrer Indústria

Carrer Cases Noves

Carrer Torres i Jonama – carrer
Torroella

Carrer Joan Maragall

Carrer Molí de Vent – carrer Torroella

Carrer Begur

carrer Lluna – avinguda Pompeu
Fabra

Carrer Manufactures del Suro

Carrer Pals – avinguda Pompeu
Fabra

Carrer Pi i Margall

Carrer Manufactures del Suro –
carrer Matlleria i Riera

Passeig Migdia

Plaça Europa – carrer Ample

Avinguda de les Corts Catalanes

Plaça Europa – avinguda Espanya

Carrer Frederic Martí i Carreras

Carrer Àngel Guimera – carrer Ample

Carrer Frederic Martí i Carreras

Plaça Europa – Carrer Àngel Guimera

Carrer Ample

Avinguda Espanya – Passeig Migdia

Carrer Torres i Jonama

Carrer Torroella – carrer Girona

Carrer Torroella

Carrer Torres i Jonama – Carrer
Indústria

Carrer indústria

Carrer Torroella – Carrer Metal·lúrgia

Carrer Lluna

Carrer Sagunt – carrer Torres i Jonama

Carrer Barris i Buixó

Carrer Sagunt – Plaça Europa

Carrer Ample

Passeig Migdia – carrer de la Font

Carrer de la Font

Carrer Ample – carrer Lluis Companys

Carrer Lluis Companys

Carrer de la Font – Avinguda Catalunya

Carrer Torres i Jonama

carrer Girona – Carrer Lluna

Carrer Metal·lúrgia

Avinguda Pompeu Fabra – Carrer
Indústria

Carrer Mestre Sagrera

Carrer Torroella – C-31

Avinguda Pompeu Fabra

Plaça Josep Pallach – carrer Begur

Ramal plaça Josep Pallach

Plaça Josep Pallach – Plaça Europa

Carretera de Begur

Avinguda Pompeu Fabra – entorn
de la rotonda

Avinguda Pompeu Fabra

Carrer Begur – carrer Metal·lúrgia

3.000 – 5.000 vehicles / dia

5.000 – 7.000 vehicles / dia

7.000 – 9.000 vehicles / dia

9.000 – 12.000 vehicles /
dia

12.000 – 15.000 vehicles /
dia

15.000 – 20.000 vehicles /
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IMD

Carrer

Tram

Avinguda Catalunya

Avinguda Espanya – carrer Torres i
Jonama

Avinguda del Mar (GIV-6546)

Plaça Josep Pallach – entorns de la
rotonda

Avinguda Espanya

Plaça Josep Pallach – Avinguda
Catalunya

Avinguda Palafrugell (GI-654)

Avinguda Espanya – entorns de la
rotonda

dia
> 20.000 vehicles / dia

100

Taula 25: Intensitat de trànsit de vehicles del nucli urbà de Palafrugell. Font: AIM, elaboración pròpia

En la valoració participada, la ciutadania ressalta les transformacions
de carrers a sentit únic i disminució de trànsit a certs carrers, en general com a positiva.
També, hi ha altres opinions que les transformacions han generat efectes secundaris com l’increment de les voltes dels vehicles per a arribar
a un punt en vehicle privat o la utilització d’altres carrers secundaris.

A Palafrugell, de forma lògica i coherent, es localitza el major nombre de
vehicles circulant als vials que envolten el municipi, l’Avinguda Espanya i l’Avinguda Pompeu Fabra amb les seves continuacions presenten
valors importants de vehicles / dia.
En aquest sentit, en la comparativa amb l’escenari avaluat al PMUS Palafrugell 2011, l’apertura del vial nord, la ronda nord, al carrer metal·lúrgia, ha alliberat el sector nord del municipi; juntament amb les
transformacions als voltants del carrer Manufactures del Suro i Pals.
Aquest subsector nord presenta unes millors dades de pas de vehicles
que al 2011.
No obstant, encara queden vials urbans que estan absorbint un volum
de vehicles superior al desitjat, ja es manifestava al PMUS Palafrugell
2011 i es continua reproduint a l’actualitat. Aquests carrers són Barris i
Buixó, Ample, Torroella, Fonts i, també, Torres i Jonama, que, tot i la
transformació, continua tenint més vehicles que els adients.

7.2.2. Capacitats dels vials
Amb l’aranya de trànsit es pot calcular el grau de saturació sobre la capacitat a les vies estudiades. Els resultats es poden consultar en el plànol 7.2.2 on es representa el nivell de saturació en
funció de la intensitat mitjana de trànsit que registra la via.
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El càlcul d’aquesta saturació s’ha realitzat calculant el quocient de la intensitat mitjana diària de
circulació de la via entre la intensitat màxima diària teòrica que podria suportar (un valor empíric
que principalment es determina en funció de la tipologia de la via i del nombre de carrils).
S’observa com els vials del municipi no registren problemes de saturació. A excepció de
l’avinguda Espanya que es registra com a Molt Saturat, amb un percentatge de saturació superior
al 100%. No obstant, a l’actualitat, hi ha un projecte en fase d’execució pel desdoblament de
l’avinguda Espanya amb dos carrils per sentit.
Les rotondes són els elements que més càrrega suporten (pel fet de conduir el trànsit de tota la
intersecció) però tot i així és situen fora dels nivells problemàtics.

Saturació
Molt saturat
(saturació >100%)

Carrer

Tram

Avinguda Espanya

carrer Tarongeta – carrer de Begur

Rotonda plaça Josep Pallach
Rotonda plaça Floreal
Rotonda Av Catalunya – Av Espanya

Saturat
(saturació 90-100%)
Saturació 75-90%

Rotonda plaça Miquel Martí i Pol
Avinguda Catalunya

Avinguda Espanya – carrer Torroella

Carrer Torroella

Avinguda Espanya – carrer Cases Noves

Carrer Torres i Jonama

Carrer Girona – carrer Begur

Avinguda Pompeu Fabra

Carrer Begur – plaça Miquel Martí i Pol

Rotonda plaça Europa
Taula 26: Saturació dels vials pel trànsit de vehicles del nucli urbà de Palafrugell. Font: AIM, elaboración pròpia

La resta de carrers i rotondes estudiades es considera tenen una saturació acceptable, inferior al
75% de la seva capacitat.
Es recorda que aquesta anàlisis de capacitats es correspon amb un càlcul empíric en funció de la
intensitat de circulació de la via. El fet que no es detecti problemes de manca de capacitat implica
que no hi ha cap via sobrecarregada o mancada de carrils de circulació. No obstant , si que poden
aparèixer situacions de col·lapse o saturació per altres motius: escanyaments puntuals per vehicles en doble fila, aturades de vehicles a l’espera de poder accedir a un aparcament, etc.
Els vials amb una saturació alta o molt alta es situen al voltant del nucli
urbà, tant l’Avinguda Espanya com les rotondes vertebradores que ressalten amb una saturació superior al 100%, es troben en zones perifèriques.
Tot i això, cap saturació és desitjable. Per tant, és convenient la proposició de solucions més enllà de l’augment de carrils de circulació.
La resta de municipi compta amb uns valors de saturació acceptables.
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7.3. Anàlisi de l’aparcament
7.3.1. Oferta d’aparcament
Palafrugell disposa d’una amplia oferta d’aparcament d’ús públic, format per:
-

Aparcaments a la via pública.

-

Bosses d’aparcaments, fora de la via pública.
Aparcaments en via pública

Els aparcaments en la via pública es localitzen habitualment en carrils de servei a un o als dos
costats de la calçada, on s’hi ubiquen places d’aparcament en cordó, bateria o semibateria, (a més
d’altres elements com contenidors, ancoratges per a bicicletes, etc.).
Aquests aparcaments poden ser de diferent tipologia:
-

Aparcament no regulat, on l’estacionament no es troba limitat per un període horari de
temps ni tampoc es troba subjecte a un ús específic (com càrrega o descàrrega, busos escolars, etc.). Els aparcaments per a turismes i els aparcaments per a motocicletes formen
aquest conjunt d’aparcaments.

-

Aparcament regulat, aquells que presenten alguna restricció o limitació d’ús. Dins aquest
conjunt, a Palafrugell hi trobaríem places d’aparcament de:
o Zona blava
o Places per a PMR (persones de mobilitat reduïda)
o Zones de C/D (càrrega i descàrrega).
o Taxi

Durant la campanya de treball de camp, s’ha realitzat un inventari de les places d’aparcament en
superfície, que es recull al plànol 7.3.1.1.

Fig. 74: Aparcament per a PMR al carrer Àngel Guimerà (Esquerra) i parquímetre per a zona Blava al carrer Barris i Buixó (Dreta). Font: AIM, elaboració pròpia
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En relació a les diferents regulacions de places:
-

La zona blava és una zona d’estacionament limitat, regulada:
Dimarts a dissabte de 9:00 h a 13:30 h i 16:30 h a 20 h.
Diumenge de 09:00 a 13:30 h.
Dilluns gratuït.
Festius que no caiguin en dilluns, de juny a setembre, de pagament. Festius que no caiguin en dilluns, d’octubre a maig, gratuït.
La tarifa d’estacionament segons l’Ordenança fiscal número 17 de Palafrugell:
Estacionament mínim (15 minuts): 0,20 euros
Estacionament fins a 30 minuts: 0,70 euros
Estacionament fins a 63 minuts: 1,35 euros
Estacionament fins a 93 minuts: 2,35 euros
Les persones titulars d’un vehicle que tributi per l’impost de vehicles a Palafrugell poden
aparcar gratuïtament durant els primers 30 minuts diaris. No sent vàlid aquesta exempció a
les zones blaves de Calella de Palafrugell, Llafranc i Tamariu.

-

Les zones de càrrega i descàrrega presenten variabilitat d’horaris i durades màximes dels
estacionaments, que es presenten en les senyals corresponents. El més habitual és un horari regulat de 8:00 h a 13:00 h i de 16:00 h a 20:00 h, amb una durada màxima de
l’estacionament de 15 minuts.

Fig. 75: Bossa d’aparcament de zona Blava al carrer Josep Pla (Esquerra) i zona de Càrrega i Descàrrega al carrer Cases Noves (Dreta). Font: AIM, elaboració pròpia

De la participació s’extreuen comentaris referents a la mala utilització
de la càrrega i descàrrega. Així com, de la manca d’aparcaments específics per a motos.
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Els aparcaments reservats per usos específics tenen els seu propis senyals reguladors per tal de
restringir els usos als col·lectius indicats.
També cal comentar que el carrer Pi i Margall, el mercat setmanal del diumenge suposa la supressió de les places d’aparcament del carrer entre les 5:45 h i les 15:00 h. Són un total aproximat
de 50 places afectades (i unes 12 places de motocicletes). L’augment de pressió d’aparcament es
contraresta amb l’habilitació d’un aparcament al carrer Manufactures del Suro, únicament en dia
de mercat setmanal.

Fig. 76: Senyalització de regulació de l’aparcament en dia de mercat al carrer Valls. Font: AIM, elaboració pròpia

El municipi compta amb unes 463 places de zona blava (290 a Palafrugell, unes 119 a Llafranc i
unes 54 a Calella) i 86 zones de càrrega i descàrrega (63 a Palafrugell, 10 a Calella, 8 a Llafranc,
4 a Tamariu i 1 a Llofriu).
Palafrugell compta amb places a la via pública sense regular i regulat
(zona blava, places PMR, càrrega i descàrrega i taxi).
Des del PMUS Palafrugell 2011, no s’han introduït nous models de reserva de places a la via pública, que ja comptava amb aquesta regulació
de la reserva d’espai en zona blava.

Bosses d’aparcaments
Palafrugell disposa de diferents bosses d’aparcament distribuïdes arreu del territori. Aquestes bosses presenten diferents característiques:
-

Poden trobar-se asfaltades o tenir terra de materials solts.

-

Poder ser en superfície o estar cobertes (soterrades o en edificis)

-

Poden ser gratuïtes o de pagament.

Aquests són els trets que afecten als usuaris, a més de la seva distància a la destinació. Altres
paràmetres distintius com la titularitat (pública o privada) no afecten a la decisió de l’usuari.
Al nucli de Palafrugell:
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Tipus

Places

Asfaltat

Cobert

Distància*

Estació d’Autobusos

Gratuït

82

Sí

No

650

Anna Frank

Gratuït

18

Sí

No

450

Cases Noves

Gratuït

20

Sí

No

800

Estadi

Gratuït

90

Sí

No

850

Daró

Gratuït

120

No

No

900

Carrefour

Gratuït

50

Sí

No

750

Institut Baix Empordà

Gratuït

72

Sí

No

800

Frederic Martí Carreras

Gratuït

56

Sí

No

550

Passeig Migdia

Gratuït

46

Sí

No

500

Plaça d’Europa

Gratuït

40

No

No

650

Autovia

Gratuït

150

No

No

850

Mercat Setmanal**

Gratuït

150

No

No

800

Pals

Gratuït

50

No

No

750

Torres i Jonama

Pagament

110

Sí

Sí

550

Casal

Pagament

228

Sí

No

350

Can Mario

Pagament

165

Sí

Sí

300

Torres i Jonama ZB

Zona Blava

51

Sí

No

500

Pl. Onze de Setembre

Zona Blava

7

Sí

No

300

Pl. Prioritat Sta. Anna

Zona Blava

20

Sí

No

200

Pl. Camp d’en Prats

Zona Blava

36

Sí

No

350

C. Sant Sebastià

Zona Blava

19

Sí

No

350

C. Sagunt

Zona Blava

21

Sí

No

400

Av. Josep Pla

Zona Blava

20

Sí

No

300

Pàrking Josep Pla

Zona Blava

58

Sí

No

350

C. Serra i Avellí

Zona Blava

3

Sí

No

300

C. Barris i Buixó

Zona Blava

17

Sí

No

400

C. Picasso

Zona Blava

19

Sí

No

300

Aparcament Camí Fondo

Zona Blava

19

Sí

No

400

1.737

23

2

--

TOTAL
* Distància a la Plaça Nova, centre de Palafrugell

** Habilitat els diumenges pel mercat setmanal, entre les 5:45 h i les 15:00 h
Taula 27: Bosses d’aparcament de Palafrugell; Font: AIM, elaboració pròpia
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Fig. 77: Bossa d’aparcament del Casal (Esquerra) i bossa d’aparcament Can Mario (Dreta). Font: AIM, elaboració pròpia

El plànol 7.3.1.2 mostra la ubicació d’aquests aparcaments.

El model d’aparcament dissuassori es valora positivament. Tot i que
demanen una millora en la visibilitat i la senyalització d’aquests.
Per altra banda, hi ha comentaris en contra del pagament dels aparcaments del centre urbà; concretament, la zona blava i les bosses de Can
Mario, el Casal i Torres Jonama.

A Calella de Palafrugell hi ha dos bosses d’aparcament: carrer Gavina (80 places, gratuït, no asfaltat i no cobert) i Chopitrea (de pagament, asfaltat i no cobert). I zona blava: Passeig de la Torre,
Plaça de les Teranyines i carrer Port Peregrí.

Fig. 78: Bossa d’aparcament del carrer Chopitrea. Font: AIM, elaboració pròpia
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A Llafranc hi ha dos bosses d’aparcament: Pàrquing del carrer Ciceró (75 places, gratuït, no asfaltat i no cobert) i carrer de Xarembeco (143 places, de pagament, asfaltat i no cobert). I zona blava:
un tram del carrer de Lluís Marquès Carbó, el pàrquing del carrer del Nero, la plaça dels Pins i un
tram del carrer del Xarembeco.
Tant a Calella com Llafranc, hi ha una modificació de la zona blava:
Funciona només durant la temporada d'estiu, del 15 de juny al 15 de setembre, inclosos
els dies festius
De dilluns a diumenge, de 9 a 21 h
La tarifa d’estacionament segons l’Ordenança fiscal número 17 de Palafrugell:
Estacionament mínim (15 minuts): 0,20 euros
Estacionament fins a 30 minuts: 0,70 euros
Estacionament fins a 63 minuts: 1,35 euros
Estacionament fins a 93 minuts: 2,35 euros
Estacionament fins a 2 hores: 2,45 euros
Estacionament fins a 3 hores: 3,60 euros
Estacionament fins a 4 hores: 4,65 euros

Els últims anys, des del PMUS Palafrugell 2011, el municipi ha transformat la situació referent a l’aparcament del municipi.
S’ha ampliat la zona blava, hi ha noves àrees de zona blava a l’entorn
del centre urbà, bosses d’aparcament de pagament a l’àrea més central,
i bosses gratuïtes a les perifèries.
Aquest model protegeix el centre urbà però encara hi ha bosses com la
de la Plaça Priorat Santa Anna que es troben en mig d’un entorn pacificat. També, els itineraris d’accés a les bosses, en ocasions, coincideixen amb vials amb intensitats altes; per tant, genera un trànsit afegit no
desitjat.

7.4. Demanda d’aparcament
La demanda d’aparcament s’ha analitzat a partir de varies fonts d’informació:
-

Anàlisi dels estacionaments en zona blava (concessió Empark).

-

Anàlisi de les dades dels estacionaments concessionats (aparcaments d’ús públic fora de
la via pública de pagament, gestionats per Empark).
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7.4.1. Anàlisi de les dades de tiquetatge de zona blava
Les places d’aparcament de zona blava es troben en règim de concessió disposen de diferents
dades d’explotació que permeten obtenir informació sobre la demanda que en fa ús.
Evolució mensual
Al llarg de l’any, la zona blava presenta una ocupació constant durant els mesos d’hivern i amb un
increment d’ocupació els mesos d’estiu. Al gràfic següent s’observa l’evolució, amb un descens
setmanal donada la gratuïtat els dilluns i un augment els mesos d’estiu amb l’increment del nombre de places en règim de zona blava a la temporada d’estiu.
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Fig. 79: Evolució de l’ocupació al llarg de l’any a la zona blava de Palafrugell; Font: AIM en base a dades de EMPARK

Les dades analitzades són les corresponents als mesos de juliol i agost, on es dona la màxima
demanda d’usuaris, corresponent al període de vacances:
-

S’observa com en el mes de juliol els períodes de màxim ús es dona en dissabtes (diumenge per la tarda és gratuïta la zona blava a Palafrugell), amb una mitjana de 2.103 usuaris/dia.

-

El mes d’agost presenta un ús més regular, amb una mitjana de quasi 2.197 usuaris/dia
(mitjana de dimarts a dissabte). Tenint una mitjana màxima els dimarts d’agost amb 2.251
usuaris/dia.
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Fig. 80: Evolució d’usuaris al llarg de juliol i agost (de dimarts a dissabte) a la zona blava de Palafrugell; Font: AIM en base a
dades de EMPARK
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Evolució diària
Pel que fa a l’evolució d’entrades i sortides, la tendència de la zona és la que representa la següent gràfica:
Evolució diària d'Entrades i Sortides
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Fig. 81: Dades d’evolució diària de les entrades i sortides (mitjana d’agost) de la zona blava de Palafrugell; Font: AIM en base a
dades de EMPARK

-

Les entrades presenten dos moments marcats; les places comencen a registrar-se a partir
de les 7:00 amb un creixement d’aquest flux d’arribades que arriba al màxim sobre les
10:00, al migdia descendeix i per la tarda torna a créixer fins a les 19:00 h (Zona blava de
Palafrugell finalitza a les 20:00 h i a Callella i Llafranc finalitza a les 21:00 h).

-

Les sortides mostren, en essència, un perfil similar però amb irregularitats. Els vehicles que
abandonen una plaça de zona blava tenen un pic inicial a les 10:00 h (la zona blava inicia
a les 9:00 h) i un segon pic a les 21:00, entre mig hi ha un descens que ve donat per la
gratuïtat de la zona blava de 13:30 h a 16:30 h.

En relació a la durada dels estacionaments, les dades de l’empresa concessionària permeten establir la durada mitjana dels estacionaments de rotació. La mitjana d’estada a la zona blava es
situa en 2,9 hores.
Durant els mesos de juliol i agost:
-

El 34% dels vehicles tenen una estada inferior a 1 h.

-

El 26% dels vehicles tenen una estada entre 1 h i 2 h.

-

El 7% dels vehicles tenen una estada entre 2 h i 3 h.

-

El 10% dels vehicles tenen una estada entre 3 h i 4 h.

-

La resta de 21% tenen una estada superior a les 4 h, decreixent a mesura que són més
hores d’estada.
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Fig. 82: Dades de temps d’estada dels vehicles a la zona blava de Palafrugell comparant un dimarts d’agost i un dissabte de
juliol; Font: AIM en base a dades de EMPARK

La zona blava presenta una ocupació constant durant els mesos
d’hivern i amb un increment d’ocupació els mesos
L’augment de places de zona blava, des del 2011 s’ha introduït la zona
del carrer Picasso, redueix el nombre de places sense regular i en els
pics turístics tenen un ordre d’entrada i sortida superior.
La mitjana d’estada a la zona blava es situa en 2,9 hores. Amb un 60 %
de les estades inferiors a les 2 hores.

7.4.2. Anàlisi de les dades dels aparcament concessionats
Les bosses d’aparcament que es troben en règim de concessió disposen de diferents dades
d’explotació que permeten obtenir informació sobre la demanda que en fa ús. L’aparcament avaluat:
-

Can Mario (165 places, abonats).
Evolució mensual

Al llarg de l’any, l’aparcament de Can Mario presenta una ocupació variant, amb una major ocupació els mesos d’estiu els quals té una mitjana d’ocupació de 122 vehicles el juliol i de 138 vehicles
a l’agost. Sent de 74 vehicles la mitjana de la resta de l’any.
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Fig. 83: Evolució de l’ocupació al llarg de l’any a l’aparcament de Can Mario; Font: AIM en base a dades de EMPARK

S’avalua la situació a l’estiu. Així, en relació a l’evolució de la demanda els mesos de juliol i agost,
l’aparcament mostra una tendència:
-

El mes de juliol presenta cicles marcats per la periodicitat setmanal, amb puntes de demanda en dissabtes i diumenges i davallades entre setmana;

-

A l’agost la demanda creix i s’estabilitza, reduint-se la diferència entre els caps de setmana
i la resta de dies.

Fig. 84: Evolució de l’ocupació màxima el mesos de juliol i agost a l’aparcament de Can Mario; Font: AIM en base a dades de
EMPARK

Usuaris/mes
Can Mario

Usuaris/dia*

Juliol

Agost

Juliol

Agost

9.907

12.349

425

457

*Dada mitjana del dia de màxima demanda
Taula 28: Dades d’ús per mes i per dia; Font: AIM en base a dades de EMPARK
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Evolució diària
Pel que fa a l’evolució d’entrades i sortides, la tendència de l’aparcament és la que representa la
següent gràfica:

Fig. 85: Dades d’evolució diària de les entrades i sortides (mitjana d’agost) de l’aparcament de Can Mario; Font: AIM en base a
dades de EMPARK

Les entrades presenten dos moments marcats, en la franja de matí amb el punt màxim a les 10:00
i en la franja de tarda amb el punt màxim a les 19:00.
Les sortides mostren un perfil similar amb una corba desfasada 1-2 hores; en la franja de matí
amb el punt màxim a les 12:00 i en la franja de tarda amb el punt màxim a les 20:00.
En relació a l’ocupació total, s’observa:
-

L’ocupació total presenta una evolució similar a l’anteriorment esmentada per a les entrades i sortides, amb un increment al matí, entre les 8:00 h i les 14:00 h, i un increment per la
tarda, entre les 17:00 h i les 22:00 h.

-

L’ocupació per a abonats es manté en valors estables durant tot el dia, havent una suau i
mantinguda disminució entre les 8:00 h i les 22:00 h.

Fig. 86: Dades d’evolució diària de l’ocupació (mitjana d’agost) de l’aparcament de Can Mario diferenciant l’ocupació total i
l’ocupació per a abonats; Font: AIM en base a dades de EMPARK

La taula següent mostra les dades concretes d’ocupació per als diferents moments del dia:
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Taula 29: Dades d’ocupació per períodes diaris (mitjana d’agost); Font: AIM en base a dades de EMPARK

Finalment, en relació a la durada dels estacionaments, les dades de l’empresa concessionària
permeten establir la durada mitjana dels estacionaments de rotació. La mitjana d’estada a
l’aparcament de Can Mario es situa en 2,9 hores.
Durant els mesos de juliol i agost:
-

El 43% dels vehicles tenen una estada inferior a 1 h.

-

El 29% dels vehicles tenen una estada entre 1 h i 2 h.

-

El 8% dels vehicles tenen una estada entre 2 h i 3 h.

-

La resta de 20% tenen una estada superior a les 3 h, decreixent a mesura que són més
hores d’estada.
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Fig. 87: Dades de temps d’estada dels vehicles a l’aparcament de Can Mario comparant un dissabte d’abril i un dissabte
d’agost; Font: AIM en base a dades de EMPARK

L’aparcament de Can Mario mostra una imatge dels aparcaments de
pagament del nucli urbà de Palafrugell.
Presenta una ocupació variant, amb una major ocupació els mesos
d’estiu.
La mitjana d’estada a la zona blava es situa en 2,9 hores. Amb un 72 %
de les estades inferiors a les 2 hores.
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7.5. Seguretat viària
L’any 2017 es redacta el document d’Avaluació del Pla Local de Seguretat Viària 2012-2015 i
l’Actualització del Pla Local de Seguretat Viària 2018-2021 de Palafrugell. En l’any 2022 s’elabora:
-

Un nou Pla Local de Seguretat Viària (PLSV) per al període 2023-2026.

D’acord amb les dades facilitades per part de la Policia Local de Palafrugell, l’any 2019, últim any
amb dades de mobilitat prèvia crisi sanitària Covid, es van produir 83 víctimes, dels quals 2 van
ser ferits greus, 79 ferits lleus i 2 morts.
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Fig. 88: Evolució dels atropellaments a Palafrugell; Font: PLSV i dades de la Policia Local de Palafrugell
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Fig. 89: Evolució dels accidents totals a Palafrugell; Font: PLSV i dades de la Policia Local de Palafrugell

Aïllant els anys 2013, 2014 i 2017, amb dades anòmales i molt inferiors a la resta d’anys. I els
anys 2020 i 2021, amb la disminució de la mobilitat derivada de la crisi sanitària de la Covid,
S’observa com entre 2015 i 2019 la sinistralitat augmenta. Tant els atropellaments com, en general, els accidents del municipi. El que genera la necessitat d’avaluar en la tendència dels propers
anys quan la mobilitat ordinària estigui recuperada.
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Els vials on es concentra el major nombre d’accidents coincideixen amb els carrers amb una intensitat de pas més alta:

Vial

Accidents entre 2017 i 2021

Avinguda Espanya

17

Carrer Torres i Jonama

16

Carrer Ample

11

Carrer Barris i Buixó

11

Avinguda Pompeu Fabra

11

Carrer Torroella

10

C-31

10

Taula 30: Vials amb major accidentalitat del nucli urbà de Palafrugell (2017-2021). Font: AIM, elaboració pròpia a partir de dades
del PLSV i de la Policia Local de Palafrugell

La tendència d’accidentalitat de Palafrugell, prèvia a la crisi sanitària de
la Covid, era un augment del nombre d’accidents totals i dels atropellaments. Per a situar-se en unes dades semblants a les observades al
PMUS Palafrugell 2011.
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8. DIAGNOSI DE LA MOBILITAT
8.1. Diagnosi tècnica de la situació actual i la comparativa amb la situació PMUS Palafrugell 2011
En els apartats anteriors de la memòria, s’ha realitzat, per a cada mode de desplaçament, l’anàlisi
dels diferents paràmetres de la mobilitat, partint i analitzant des dels valors obtinguts al PMUS Palafrugell 2011. A aquest apartat, s’ha realitzat de forma implícita la diagnosi tècnica del sistema de
mobilitat per a cada mode.
A continuació es presenten les conclusions més rellevants extretes d’aquests en la diagnosi tècnica i la situació respecte la exposada al PMUS Palafrugell 2011.

8.1.1. Mobilitat global
-

Palafrugell presenta un nucli urbà central, Palafrugell, amb la major part de la població del
municipi. Els nuclis costaners, Calella, Llafranc i Tamariu, són els que segueixen en quant
a rellevància; amb una especial activitat a l’estiu. La resta de nuclis es troben dispersos i
amb una baixa població.

-

Les dinàmiques de població resident i estacional continua sent la mateixa que la de referència al PMUS Palafrugell 2011, segons valors de la Policia Local durant la temporada
d’estiu la població del municipi augmenta quasi fins a 4 vegades el seu valor de la resta de
l’any. Segons l’índex ETCA la població equivalent és de 25.539.

-

La població resident ha augmentat en 428 persones, un 1,9% des del 2011. L’augment del
parc de vehicles és de l’11%. Sent significativa la diferència de creixements, que marca la
caracterització de la mobilitat.

-

En quant a l’anàlisi econòmic, com ja succeïa al PMUS Palafrugell 2011, les activitats econòmiques relatives al sector serveis esdevenen principals motors econòmics del municipi.
Seguides de la construcció; i, en molt menor mesura, indústria i agricultura. El Valor Afegit
Brut es manté estable des de l’anterior PMUS Palafrugell 2011.

-

Des de 2011, a Palafrugell s’han introduït alguns nous pols generadors de desplaçaments.
Destaquen la transformació de les zones industrials i la introducció de grans supermercats
al sud i oest del municipi. La resta de nodes generadors de desplaçaments, la majoria ja
existents al PMUS Palafrugell 2011, es situen al centre urbà.

-

De la mateixa manera que al PMUS Palafrugell 2011, es parteix d’un escenari en que hi
ha més desplaçaments interns que de connexió i és un municipi equilibrat en quant a
desplaçaments de connexió, amb tendència a ser atractor de mobilitat a l’estiu i generador la resta d’any.
També, sent les principals connexions en dia feiner Begur i Palamós; i Begur, Girona i
Castell-Platja d’Aro en caps de setmana i festius.
I tenint el vehicle privat motoritzat com a principal mode en desplaçaments de connexió,
sent també molt important en els desplaçaments interns.
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8.1.2. Mobilitat a peu
A Palafrugell es nota una voluntat de pacificar el centre urbà, com ja marcava el PMUS Palafrugell 2011 per millorar las mobilitat a peu a l’àmbit.
-

De l’inventari a l’àmbit central, s’observa:
o L’àmbit més cèntric de Palafrugell continua el seu procés de pacificació, ja observat al PMUS Palafrugell 2011. S’ha introduït el control d’accés amb càmeres i
ampliat la xarxa de carrers en plataforma única i de prioritat invertida:
•

Sant Sebastià

•

Cervantes

•

Progrés

•

Quatre Cases

•

Constància

•

Raval Superior

•

Valls

o Al sud d’aquest nucli central, la fisonomia presentada al PMUS Palafrugell 2011,
amb mancances d’accessibilitat i d’amplada útil, s’ha vist millorada en actuacions
molt puntuals.
o A l’oest del nucli central, el procés de pacificació es veu reflectit en la disminució
de la velocitat de pas, el carrer Caritat inclús com a carrer residencial de prioritat
el vianant, i el recrescut de vorera del carrer Vilar. No obstant, encara s’observen
problemes d’accessibilitat i prioritat per als vianants.
o El nord es veu condicionat pel descens de vehicles motoritzats per la creació de
la Ronda Nord. També ha suposat unes transformacions que han millorat les
condicions de mobilitat a peu. Sobretot a l’entorn del carrer Manufactures del Suro i de l’entorn escolar Barceló i Matas.
o A l’est del nucli central, ha hagut poques transformacions des del PMUS Palafrugell 2011.
-

Els polígons, inclús els de nova construcció, presenten amplades de calçada excessives
que indueixen a velocitats superiors a les desitjades. Tenint en compte la seva localització, entre grans vials d’accés al municipi i de pas, la velocitat de circulació dels vials provoca una manca de permeabilitat que dificulta la mobilitat a peu.

-

Els camins escolars es mantenen des del PMUS Palafrugell 2011. Les rutes es mantenen i no s’ha ampliat a altres.
No obstant, s’observen modificacions a l’entorn dels centres escolars (Ampliació de voreres i zones d’espera, reducció de velocitat de pas dels vehicles motoritzats i senyalització i Regulació de l’entorn sensible) que milloren les condicions d’accés i sortida dels
centres escolars.

118

Diagnosi de la mobilitat i valoració del grau de desenvolupament del PMUS Palafrugell 2011

-

Sobre la demanda de vianants:
o

La demanda de mobilitat a peu i la seva representació no ha variat substancialment respecte a l’observat al PMUS Palafrugell 2011

o

El transit de vianants es concentra en uns pocs vials i fora d’aquests la mobilitat
a peu decau cap a valors per sobre dels 1.000 vianants/dia

o

Els vials més transitats per vianants són Cavallers, Sant Sebastià, plaça Nova,
plaça de l’Església... carrers cèntrics i amb activitat social, d’oci i comercial.

o

L’estacionalitat turística de Palafrugell fa que aquest valors diaris de mitjana
d’estiu puguin ser superats en dies d’afluència màxima a la ciutat, i també que
decaiguin cap a valors mínims de mobilitat fora de l’època turística.

8.1.3. Mobilitat en bicicleta
Es percep una estratègia que vol donar protagonisme a la bicicleta com a mode de desplaçament.
Des del PMUS Palafrugell 2011 i el PDB Palafrugell 2018, la xarxa ciclista de Palafrugell s’ha ampliat.
-

En aquest període s’han creat carrils bici de forma satisfactòria:
o Torres i Jonama
o Torroella
o La rotonda que connecta el carrils bici de Torres i Jonama i Torroella

-

I voreres bici:
o Avinguda Palafrugell
o Avinguda Carrilet
o Avinguda Josep Vergés i Mata

-

Els ja existents al PMUS Palafrugell 2011:
o Av. Espanya
o Av. del Mar

-

A la resta de xarxa viària la bicicleta ha de circular en convivència amb altres modes. La incorporació de la zona 30 en la majoria de les vies del municipi permet connectar molts
punts de Palafrugell que la xarxa ciclista específica no connectava. Però aquesta convivència ha de ser percebuda i, per tant, visible; tant pels propis usuaris i usuàries de la bicicleta com les del vehicle motoritzat.
El desenvolupament de la zona pacificada central, amb carrers en plataforma única i prioritat per a vianants, afavoreix els desplaçaments en bicicleta.

-

Així, la xarxa ciclable, que ha millorat des del PMUS Palafrugell 2011, encara presenta deficiències en quan a espais segregats, prioritats de pas i senyalització relativa.
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Aquesta xarxa no es considera, per tant, que sigui continua ni connexa en tota la seva longitud.
-

Es valora positivament la via verda i la seva funció connectora entre el nucli central i els
nuclis costaners de Palafrugell

Pel que fa els aparcaments de bicicletes:
o

Palafrugell no disposa d’un inventari de les seves zones d’estacionament a la via
pública.

o

No tots els punts es troben degudament senyalitzats amb senyalització vertical per
tal que resultin visibles.

o

És abundant la tipologia d’aparcaments amb ancoratges que lliguen una sola roda,
que proporciona baixa seguretat a la bicicleta davant els robatoris.

o

Alguns nodes generadors de desplaçaments no es troben equipats amb aparcaments per a bicicletes.

o

Des del PMUS Palafrugell 2011 s’han introduït alguns aparcaments en forma d’UInvertida, més segurs.

En quant a la demanda, el flux de bicicletes ha augmentat respecte les dades obtingudes al PMUS
2011 Palafrugell.
S’observa, el percentatge de bicicletes extret dels aforaments de comptatge de vianants és superior de l’extret dels aforaments de comptatge de vehicles. Donat que els punts de vianants es localitzen majoritàriament al centre del nucli urbà i, en canvi, els aforaments de vehicles es localitzen a
les afores del nucli urbà; es pot marcar una zona central, més pacificada, amb un flux superior de
bicicletes respecte a la resta de vehicles i usuàries de la via pública.

8.1.4. Mobilitat en transport públic
La mobilitat en transport públic a Palafrugell es pot dividir en bus urbà, bus interurbà i servei de
taxi.
En quant a l’autobús urbà, es descriuen les característiques que no han canviat substancialment respecte al PMUS Palafrugell 2011:
-

El servei de bus urbà de Palafrugell es tracta principalment d’un servei que connecta els
nuclis de Calella i Llafranc amb el nucli de Palafrugell.

-

A l’estiu presenta unes condicions de bus urbà bones (14 expedicions diàries per sentit).
Durant l’hivern es redueix a prestacions deficients (2 expedicions diàries per sentit). I el
servei de bus municipal cap a Tamariu és molt pobre (4 expedicions diàries únicament
a l’estiu).

-

En general, les parades haurien de millorar. Des de la situació al PMUS Palafrugell 2011,
s’han introduït marquesines i millorat alguns carrers al voltant de l’estació. Es mantenen
necessitats de millora:
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o Un espai còmode i segur on el vianant pugui esperar l’arribada del bus amb: marquesines, banc i un espai adequat en quan a urbanització per a garantir bones
condicions d’accessibilitat i comoditat.
o Assegurar que els espais d’aturada del bus no estiguin ocupats per altres vehicles.
Ni compartits amb càrregues i descàrregues o serveis.
o Assegurar la presència d’horaris a les parades per tal que l’usuari estigui ben informat del servei d’autobús.
-

L’indicador de cobertura del transport públic a Palafrugell és inferior a la desitjada. El
36,84% de cobertura és reduït per a un nucli urbà que compta amb servei urbà de bus.
Es manté en els valors del PMUS Palafrugell 2011.
Havent grans nuclis generadors de desplaçaments com la zona comercial del sud o la
zona esportiva, així com zones residencials al nord i a l’est del centre, que no tenen una
cobertura de transport públic.

-

L’autobús urbà de Palafrugell rep una major demanda a l’estiu, té un ús majoritari als
mesos de juliol i agost, el 68,66% dels desplaçaments en bus urbà es concentren a
aquests dos mesos estivals.
Per tant, no es percep un ús quotidià del bus urbà. La demanda mostra en forma de
dades el caràcter estacional del bus urbà de Palafrugell.

-

Aquest servei no millora les condicions del que hi havia al PMU Palafrugell 2011 i es
considera un servei estacional, insuficient i que no té unes condicions que, en general,
permetin a la població a prendre’l com una alternativa vàlida als seus desplaçaments.

Pel que fa a l’autobús interurbà, ha millorat lleugerament des del PMUS Palafrugell 2011 i presenta uns nivells correctes d’oferta de circulacions:
-

-

Durant els mesos d’estiu el nucli de Palafrugell disposa de:
o

Molt bona connexió amb el servei Torrent, Mont-ras, Palamós, La Bisbal de
l’Empordà, Girona i Sant Feliu de Guíxols.

o

Bona connexió amb Vall-Llobrega i Barcelona.

o

Connexió millorable amb Begur, Regencós i Pals.

o

Connexió pobre o deficient amb Torroella de Montgrí, l’Escala, l’Estartit, Caldes de
Malavella, Figueres i el sud de la Costa Brava (Tossa de Mar, Lloret de Mar) i les
poblacions del Vallès (Granollers, Sabadell i Terrassa).

Durant la resta de l’any, el nucli de Palafrugell disposa de:
o

Molt bona connexió amb Mont-ras, Palamós i Girona.

o

Bona connexió amb Torrent, Vall-Llobrega, La Bisbal de l’Empordà i Sant Feliu de
Guíxols.

o

Connexió millorable amb Torroella de Montgrí, Begur, Regencós, Pals i Barcelona.
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o

Connexió deficient o pobre amb l’Escala, l’Estartit, Caldes de Malavella, Figueres i
el sud de la Costa Brava (Tossa de Mar, Lloret de Mar) i les poblacions del Vallès
(Granollers, Sabadell i Terrassa).

-

L’estació de bus per als desplaçaments interurbans continua presentant unes bones
condicions amb un espai d’espera adient, dàrsenes d’aturada i encotxament i amb pantalles amb horaris actualitzats.

-

Des del PMUS Palafrugell 2011 s’ha introduït el servei de bus interurbà nocturn que millora
significativament la oferta en transport públic interurbà.

-

L’ús de l’autobús interurbà s’incrementa els mesos de juliol i agost, però es manté en unes
dades de desplaçaments proporcionals a les de la resta de l’any. El que es dedueix un ús
quotidià en desplaçaments a centres de treball, d’estudi... entre els municipis de l’àrea de
mobilitat de Palafrugell.

-

La connexió interurbana es manté en nivells correctes d’oferta i millora la connexió de Palafrugell en aspectes com la introducció del bus nocturn interurbà.

El servei de taxi:
-

El servei de taxi manté les mateixes parades i amb la mateixa capacitat que les observades al PMUS Palafrugell 2011.

8.1.5. Mobilitat en vehicle privat motoritzat
La xarxa de vehicles privats motoritzats de Palafrugell, en quant a la seva jerarquia viària, ha sofert
algunes transformacions.
-

Els esforços principals del municipi s’han centrat en convertir vies principals urbanes del
centre del nucli urbà en vies amb una jerarquia inferior, de la xarxa secundària o vies
col·lectores.

-

Així, Palafrugell, des del PMUS 2011 Palafrugell, ha aconseguit que carrers com Torres i
Jonama, amb la seva pacificació, o Manufactures del Suro, amb l’obertura de la Ronda
Nord i canvi de sentit del carrer Pals; hagin passat de ser vials principals per als vehicles
motoritzats a formar part de la xarxa secundària

-

S’han modificat el sentit de circulació dels carrers:
o Llibertat
o Progrés
o Camí Fondo (entre carrer de les Escoles i passeig de Migdia)
o Anselm Clavé (entre l’aparcament del Casal i el carrer Nou)
o Vilar (entre carrer de l’Horta d’en Fina i carrer de la Font i entre carrer Bailén i carrer
Torroella)
o Bailén (entre carrer Vilar i carrer Nou)
o Torres i Jonama (entre carrer Torroella i carre Girona)
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o Pals (entre carrer Bellcaire i carrer de les Torretes)
o Avinguda Carrilet (entre carrer Solsonès i carrer Barcelona)
o Solsonès (entre carrer Mas Gras i Avinguda Carrilet)
o Olot (entre carrer Palamós i carrer Ponent)
o Vergés
o Vila-seca
o Isabel II
o Begur
-

S’han introduït elements reguladors del trànsit motoritzat que han millorat alguns dels punts
que es ressaltaven com a actuacions al PMUS 2011 Palafrugell.
o Les càmeres de vigilància són solucions de control de pas que no s’havien introduït
anteriorment al municipi.

Referent a la intensitat dels vials es destaca:
-

Es localitza el major nombre de vehicles circulant a les rondes urbanes, als vials que
envolten el municipi (Av. Espanya, Av. Pompeu Fabra...)

-

En la comparativa amb l’escenari avaluat al PMUS Palafrugell 2011, l’apertura del vial
nord, la ronda nord, al carrer metal·lúrgia, ha alliberat el sector nord del municipi; juntament
amb les transformacions als voltants del carrer Manufactures del Suro i Pals. Aquest
subsector nord presenta unes millors dades de pas de vehicles que al 2011.

-

Encara queden vials urbans que estan absorbint un volum de vehicles superior al desitjat,
ja es manifestava al PMUS Palafrugell 2011 i es continua reproduint a l’actualitat. Aquests
carrers són Barris i Buixó, Ample, Torroella, Fonts i, també, Torres i Jonama, que, tot i la
transformació, continua tenint més vehicles que els adients.

Referent a la capacitat dels vials es destaca:
-

Els vials amb una saturació alta o molt alta es situen al voltant del nucli urbà (Av. Espanya,
rotondes vertebradores...) que ressalten amb una saturació superior al 100%, es troben en
zones perifèriques.

-

És convenient la proposició de solucions més enllà de l’augment de carrils de circulació
(Ampliació a dos carrils Av. Espanya).

-

La resta de municipi compta amb uns valors de saturació acceptables.

Els últims anys, des del PMUS Palafrugell 2011, el municipi ha transformat la situació referent a
l’aparcament del municipi. S’ha ampliat la zona blava, hi ha noves àrees de zona blava a l’entorn
del centre urbà, bosses d’aparcament de pagament a l’àrea més central, i bosses gratuïtes a les
perifèries.
En quant a aparcament a la via pública:
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-

Palafrugell compta amb places a la via pública sense regular i regulat.
o Els aparcaments regulats trobem la zona blava com a única tipologia d’aparcament
de pagament i la resta son gratuïtes zones de C/D, places per a PMR i reserves
per a taxi.
o Les places no regulades es caracteritzen per situar-ser als afores del nucli urbà de
Palafrugell i molt ocupades i amb una rotació baixa.

Les places regulades com a zona blava:
-

Al PMUS 2011, on la zona blava ja era l’aparcament regulat de pagament.

-

La zona blava s’ha ampliat en les places que es situen al carrer Picasso. Així com la
introducció de la regulació a Calella de Palafrugell i Llafranc.

-

La zona blava presenta una ocupació constant durant els mesos d’hivern i amb un increment d’ocupació els mesos d’estiu.
o El mes de juliol els períodes de màxim ús es dona en dissabtes.
o El mes d’agost presenta un ús més regular

-

La mitjana d’estada a la zona blava es situa en 2,9 hores.

-

Amb un 60 % de les estades inferiors a les 2 hores.

En quant a aparcament a bosses d’aparcament:
-

L’oferta de bosses d’aparcament s’ha ampliat des de 2011.

-

El model ja present al PMUS Palafrugell 2011 protegeix el centre urbà però encara hi ha
bosses com la de la Plaça Priorat Santa Anna que es troben en mig d’un entorn pacificat.
També, els itineraris d’accés a les bosses, en ocasions, coincideixen amb vials amb intensitats altes; per tant, genera un trànsit afegit no desitjat.

-

Les bosses gratuites properes als nuclis generadors de desplaçaments presenten una alta
ocupació, per sobre de les de pagament, de forma lògica.

La demanda de les bosses d’aparcament del centre de Palafrugell, a partir de les dades de
l’aparcament concessionat de Can Mario:
-

Al llarg de l’any, l’aparcament de Can Mario presenta una ocupació variant, amb una major
ocupació els mesos d’estiu els quals té una mitjana d’ocupació de 122 vehicles el juliol i de
138 vehicles a l’agost. Sent de 74 vehicles la mitjana de la resta de l’any.
o El mes de juliol presenta cicles marcats per la periodicitat setmanal, amb puntes de
demanda en dissabtes i diumenges i davallades entre setmana.
o A l’agost la demanda creix i s’estabilitza, reduint-se la diferència entre els caps de
setmana i la resta de dies

-

Diàriament presenta dos pics de demanda clars, una a la tarda i un al matí.

-

La mitjana d’estada a l’aparcament de Can Mario es situa en 2,9 hores.
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-
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Amb un 72 % de les estades inferiors a les 2 hores.

8.1.6. Seguretat viària
Pel que fa a la seguretat viària:
-

La tendència d’accidentalitat de Palafrugell, prèvia a la crisi sanitària de la Covid, era un
augment del nombre d’accidents totals i dels atropellaments. Per a situar-se en unes dades
semblants a les observades al PMUS Palafrugell 2011.

-

Els vials on es concentra el major nombre d’accidents coincideixen amb els carrers amb
una intensitat de pas més alta:
Avinguda Espanya (17 accidents entre 2017 i 2021), carrer Torres i Jonama (16 accidents
entre 2017 i 2021), carrer Ample (11 accidents entre 2017 i 2021), carrer Barris i Buixó (11
accidents entre 2017 i 2021), Avinguda Pompeu Fabra (11 accidents entre 2017 i 2021),
carrer Torroella (10 accidents entre 2017 i 2021) i la C-31 (10 accidents entre 2017 i 2021).

-

Des del PMUS Palafrugell 2011, s’han redactat dos documents de seguretat viària:
l’Avaluació del Pla Local de Seguretat Viària 2012-2015 i l’Actualització del Pla Local de
Seguretat Viària 2018-2021 de Palafrugell.
o Finalitza l’Actualització del Pla Local de Seguretat Viària 2018-2021 l’any 2021.
o Durant l’any 2022 es convenient la redacció d’un nou Pla Local de Seguretat Viària
de segona generació.

8.2. Anàlisi de les propostes d’actuació del PMUS Palafrugell 2011
8.2.1. Mobilitat a peu
-

Millora de l’amplada útil dels eixos bàsics per a vianants:
La proposta del PMUS Palafrugell 2011 contempla una ampliació de vorera fins a una amplada útil mínima de 1,5 metres als següents carrers:

VIALS AFECTATS
PER LA MESURA
Torres i Jonama
Valls
Cervantes
Ample
Frederic Martí Carreras

TRAM

ACTUACIÓ

ESTAT

entre c/ Torroella i Raval
Superior

Ampliació d’amplada útil
mínima de 1,50 m

Trams encara inferior

entre Raval Superior i c/ Pi
i Margall

Ampliació d’amplada útil
mínima de 1,50 m

Actuació

entre c/ Progrés i c/ de
Josep Pla

Ampliació d’amplada útil
mínima de 1,50 m

Actuació

entre c/ Concòrdia i c/ Frederic Martí i Carreras

Ampliació d’amplada útil
mínima de 1,50 m

No actuació

entre c/ Ample i pl. Europa

Ampliació d’amplada útil
mínima de 1,50 m

No actuació
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VIALS AFECTATS
PER LA MESURA
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TRAM

ACTUACIÓ

ESTAT

Anselm Clavé

entre av. de les Corts Catalanes i pg. Migdia

Ampliació d’amplada útil
mínima de 1,50 m

No actuació

Camí Fondo

entre pg. Migdia i c/ Llibertat

Ampliació d’amplada útil
mínima de 1,50 m

No actuació

Escoles

entre Camí Fondo i c/ Barris i Buixó

Ampliació d’amplada útil
mínima de 1,50 m

No actuació

entre c/ Lluna i c/ Bruc

Ampliació d’amplada útil
mínima de 1,50 m

No actuació

Sagunt

entre c/ Barris i Buixó i c/
Bruc

Ampliació d’amplada útil
mínima de 1,50 m

No actuació

Av. García Lorca

entre c/ Sagunt i Camí del
Plans

Ampliació d’amplada útil
mínima de 1,50 m

No actuació

Ampliació d’amplada útil
mínima de 1,50 m

No actuació

Ampliació d’amplada útil
mínima de 1,50 m

Actuació

Sant Sebastià

Pl. Catalunya
Av. Carrilet

2 petits trams entre c/ Tarragona i pl. de Mil·lenari

Taula 31: Actuacions per a la millora de l’amplada útil dels eixos bàsics per a vianants; Font: PMUS Palafrugell 2011

-

Senyalització de passos de vianants
S’observen passos de vianants en cruïlles on un vial intersecciona amb les rondes o la
xarxa vertebradora de Palafrugell sense senyalitzar

-

Adaptació dels passos de vianants
S’observen cruïlles de la xarxa d’itineraris bàsics de vianants amb passos de vianants sense adaptar per a persones de mobilitat reduïda i alguns passos de vianants en cruïlles on
un vial intersecciona amb les rondes o la xarxa vertebradora de Palafrugell.
Al plànol 4.1.1.2 (Anàlisi de la mobilitat a peu. Oferta de mobilitat a peu. Àmbit central.
Passos de vianants) es representen alguns d’aquests passos de vianants sense adaptar.

-

Creació de més zones de prioritat per als vianants
La proposta pretén la priorització del vianant respecte els vehicles motoritzats creant vials
de prioritat invertida en els següents carrers:

VIALS AFECTATS
PER LA MESURA

TRAM

ACTUACIÓ

ESTAT

entre c/ Torres Jonama i c/ Valls

Prioritat invertida

Actuació

entre c/Botines i c/ Progrés

Prioritat invertida

Actuació

Pals

entre c/ Torres i Jonama i c/ Cases Noves

Prioritat invertida

No actuació

Pals

entre c/ Cases Noves i c/ Barceló i Matas

Prioritat invertida

No actuació

Nou

entre c/ Vilar i c/ Anselm Clavé

Prioritat invertida

No actuació

Raval Superior
Cervantes
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VIALS AFECTATS
PER LA MESURA
Nou
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TRAM

ACTUACIÓ

ESTAT

entre c/ Estrella i c/ Caritat

Prioritat invertida

No actuació

Taula 32: Actuacions per a la creació de més zones de prioritat per als vianants; Font: PMUS Palafrugell 2011

-

Promoure un pla de senyalització d’itineraris per a vianants
S’observa la introducció d’algunes noves senyalitzacions (principals equipaments, zones
comercials, bosses d’aparcaments, platges, itineraris escolars...) però encara es considera
insuficient. No s’indica la distància i el temps de desplaçament estimat.
Sobretot en algunes indicacions fonamentals per a la mobilitat general com són les bosses
d’aparcament.

-

Realitzar un estudi per a la pacificació del trànsit a la GIP-6543
La pacificació del trànsit de la GIP-6543 no s’ha dut a terme. No obstant, s’ha desenvolupat la via verda de mobilitat compartida per a vianants i bicicletes, fet que ha possibilitat els
desplaçaments segurs al tram.

-

Modificació i revisió dels itineraris camins escolars
Els camins escolars es mantenen des del PMUS Palafrugell 2011. Les rutes es mantenen i
no s’ha ampliat a altres.
No obstant, s’observa una sèrie d’actuacions que milloren els espais que discorren pels
camins escolars.
S’ha adequat l’entorn de molts dels centres educatius de Palafrugell. S’han ampliat les voreres insuficients i creat zones d’espera més segures. En el cas del CEIP Carrilet, la adequació del carrer ha permès la introducció d’un espai de convivència on la preferència la
tenen els vianants.
Una altra actuació observada al entorns escolar és la pacificació i reducció de la velocitat
de pas dels vehicles motoritzats. Així com la senyalització d’alerta i precaució per la proximitat de l’àrea escolar.
S’observa una regulació depenen de la necessitat de l’entorn de cada centre escolar en
que, per exemple, regula el pas de vehicles pesants o condiciona l’aparcament d’algunes
places a la via pública per a cobrir els pics de necessitat dels centres escolars.

-

Revisió de la pintura dels passos de vianants
Encara s’observen amb passos de vianants amb la pintura en condicions deficients i sense
pintura antilliscant.

8.2.2. Mobilitat en bicicleta
-

Campanya de promoció de l’ús de la bicicleta
No es té constància de campanyes de difusió de l’ús de la bicicleta, dirigides als usuaris
del vehicle privat perquè respectin més als ciclistes ni d’educació a les escoles.
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Tampoc s’ha el punt d’informació relacionat amb els itineraris en bicicleta per les comarques gironines. No s’han realitzat jornades de tallers de bicicleta. No s’han posat a disposició d’un usuari bicicletes facilitades per l’ajuntament.
-

Creació de vies segregades per a la bicicleta
S’observa una ampliació de la xarxa específica ciclista. El PMUS Palafrugell 2011 proposa
la construcció d’espais segregats per a la bicicleta:

VIALS AFECTATS
PER LA MESURA

TRAM

ACTUACIÓ

ESTAT

entre av. Carrilet i av. del
Mar

Espai segregat per a la bicicleta

Via verda de
c. Daró a c.
Rosa Laviña

Av. Josep Vergés i
Matas

entre plaça de Josep
Pallach i raval de Sant
Ponç

Dos carrils bici unidireccionals pel voral de la via

Vorera bici

Av. Josep Vergés i
Matas

entre el raval de Sant
Ponç i el camí dels Plan

Carril bici bidireccional

No actuació

Av. García Lorca

entre c/ Plans i c/ Sagunt

Carril bici bidireccional

No actuació

Av. Pompeu Fabra

entre c/ Sagunt i c/ Doctor Fleming

Carril bici bidireccional

No actuació

Av. Pompeu Fabra

entre c/ Doctor Fleming i
c/ Tarongeta

Carril bici bidireccional

No actuació

Av. de la Generalitat

entre plaça Modest Cuixart i c/ Barcelona

Carril bici bidireccional

No actuació

Av. de la Generalitat

entre c/ Barcelona i l’av.
Espanya

Dos carrils bici unidireccionals

No actuació

Torroella

entre la plaça Modest
Cuixart i la plaça
Mil·lenari

Carril bici bidireccionals

Carril bici fins
c. Nou

Torroella

entre la plaça Mil·lenari i
c/ Surera Bertran

Carril bici bidireccional

No actuació

Mestre Sagrera

entre la plaça Mil·lenari i
el c/ del Cementiri

Carril unidireccional

No actuació

Torres i Jonama

entre c/ Torroella i el
Raval Superior

Carril per a la bicicleta en la
vorera

Carril bici fins
c. Girona

Frederic Martí Carreres

entre c/ Daró i la plaça
Europa

Carril bici bidireccional

No actuació

Plaça Europa

entre plaça Europa i
plaça de Josep Pallach

Carril bici bidireccional

No actuació

Àngel Guimerà

entre c/ Migdia i l’av. de
les Corts Catalanes

Carril bici unidireccional
(sentit sud a nord)

No actuació

Camí Fondo

entre c/ Migdia i c/ Picasso

Carril bici unidireccional

No actuació

Pals

entre c/ Mestre Barceló i
Matas i c/ de Torretes

Carril bici bidireccional

No actuació

Av. Espanya
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PER LA MESURA
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TRAM

ACTUACIÓ

ESTAT

Torretes

entre c/ Pals i el c/ Garriga

Carril bici bidireccional

No actuació

Garriga

entre c/ Torretes i c/ Manufactures del Suro

Carril bici bidireccional

No actuació

entre c/ Font i c/ Torres i
Jonama

Carril bici unidireccional
(sentit sud a nord)

Plataforma
única fins c.
Nou

Girona

Taula 33: Actuacions per a la creació de vies segregades per a la bicicleta; Font: PMUS Palafrugell 2011

-

Creació de nous itineraris senyalitzats per a la bicicleta
S’observa un augment de la senyalització horitzontal destinada a la informació de convivència en calçada amb la bicicleta. També senyalització horitzontal del tram urbà de
l’itinerari per a bicicletes Pirinexus.

VIALS AFECTATS
PER LA MESURA

TRAM

ACTUACIÓ

MILLORA

Surera Bertran

entre c/ Torroella i c/
Mestre Sagrera

senyalització en calçada
d’itinerari compartit

No actuació

Cementiri

entre c/ Noguera i C/
Mestre Sagrera

senyalització horitzontal
d’itinerari compartit

No actuació

Tarongeta

via ciclista no urbana de
l’est amb el centre

ús de la calçada compartit
amb vehicle motoritzat

No actuació

Sant Sebastià

el centre amb la via
ciclista no urbana de
l’est

ús de la calçada compartit
amb vehicle motoritzat

Plataforma
única fins c.
Lluna

Doctor Fleming

el centre amb la via
ciclista no urbana de
l’est

ús de la calçada compartit
amb vehicle motoritzat

No actuació

Creu Roquinyola

entre av. Espanya i c/
Palamós

reforçar la senyalització de la
calçada

No actuació

Vilar

entre c/ Palamós i c/
Font

reforçar la senyalització de la
calçada

No actuació

Anselm Clavé

entre c/ Torres i Jonama
i c/ de Sant Pere

senyalització en calçada
d’itinerari compartit

Senyalització
a un tram

Horta d’en Fina

entre c/ Anselm Clavé i
c/ Independència

marques vials que indiquin la
presència de bicicletes

No actuació

Independència

entre c/ Hortal d’en Fina
i c/ Sant Pere

senyalització en calçada
d’itinerari compartit

Senyalització
horitzontal

entre c/ de Sant Pere i
l’av. Espanya

senyalització en calçada
d’itinerari compartit

Senyalització
horitzontal

entre el c/ Anselm Clavé
i el c/ Daró

senyalització horitzontal de la
calçada per a donar continuïtat

Senyalització
horitzontal

Daró
Sant Pere

Diagnosi de la mobilitat i valoració del grau de desenvolupament del PMUS Palafrugell 2011

VIALS AFECTATS
PER LA MESURA
Àngel Guimerà
Camí Fondo
Garriga

130

TRAM

ACTUACIÓ

MILLORA

entre av. Espanya i pg.
Migdia

senyalització en calçada
d’itinerari compartit

No actuació

entre c/ Picasso i pg.
Migdia

senyalització en calçada
d’itinerari compartit

No actuació

entre c/ Tarongeta i c/
Manufactures del Suro

marques vials que indiquin la
presència de bicicletes

No actuació

Taula 34: Actuacions per a la creació de nous itineraris senyalitzats per a la bicicleta; Font: PMUS Palafrugell 2011

-

Ampliació de la xarxa d’aparcaments per a bicicletes
S’observa una xarxa d’aparcament per a bicicletes encara poc densa i sense un repartiment uniforme al territori. Alguns centres generadors de desplaçaments no tenen aparcaments per a bicicletes.
No s’han substituït els aparcaments que permeten l’ancoratge d’una sola roda, poc segurs,
per U-Invertida o similars, que permeten l’ancoratge de les dues rodes i el quadre. Tot i
que els que s’han instal·lat nous, ja són ancoratges per a dues rodes i quadre.
Tampoc s’observa un sistema de bici tancats que garanteixi un nivell superior de seguretat.

-

Pla de millora de la senyalització d’itineraris per a bicicletes
S’observa la introducció d’algunes noves senyalitzacions (principals equipaments, zones
comercials, bosses d’aparcaments, platges, itineraris escolars...), sobretot en format per a
vianants, però encara es considera insuficient.
Els senyals d’orientació que s’observen són els que marquen l’itinerari per a bicicletes Pirinexus.

-

Adequació de l’entrada a la via verda a l’alçada del c/ Daró
S’ha adequat el pas de vianants que permet creuar l’Avinguda Espanya, amb un espai reservat al pas per a bicicletes; tot i que, encara la bicicleta ha de conviure en la vorera estreta de l’Avinguda Espanya.

8.2.3. Mobilitat en transport públic
-

Modificar el traçat de bus municipal
Les propostes de modificació del traçat indicades al PMUS Palafrugell 2011 no s’han recollit en la ruta del bus urbà de Palafrugell. El traçat s’ha modificat en la extensió de l’itinerari
en l’Avinguda Espanya i l’Avinguda de la Generalitat.
La proposta pretenia ampliar la cobertura del bus urbà al nucli urbà; no obstant, amb la petita modificació és manté la cobertura en nombres similars, inferiors als desitjat.

-

Manteniment de les freqüències del bus municipal durant l’estiu
Les freqüències de pas del bus municipal a l’estiu és superior als 30 minuts que marca la
proposta del PMUS Palafrugell 2011.
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Així, a l’estiu, el servei es manté en 14 expedicions al dia. L’interval mig de pas es de 45
minuts – 1 hora i l’horari de servei es de 9:00 a 20:00.
-

Proposta de bus a la demanda fora del període estival
No s’ha introduït el servei de bus a la demanda cap els nuclis de Calella, Llafranc i Tamariu
fora dels mesos d’estiu.

-

Increment del servei de bus interurbà cap a les poblacions veïnes del nord
De l’anàlisi de les rutes dels busos interurbans, s’extreu que, tant a l’estiu com a l’hivern, el
servei a les poblacions veïnes del nord, Begur i Pals amb molts desplaçaments obligats
quotidians, continua sent millorable. No ha millorat i no s’equipara amb la comunicació cap
a les poblacions veïnes del sud, com Mont-ras i Palamós, que tenen molt bona connexió.

-

Millora de la infraestructura del transport públic
Les infraestructures de transport públic, les parades de bus, no han assolit els objectius de
millora que marcava el PMUS Palafrugell 2011.
Continua havent parades sense l’horari de pas actualitzat o en bon estat. La plataforma
d’espera en molts casos presenta mancances d’urbanització. L’accessibilitat a la parada no
està assegurada.
Per altra banda, l’espai reservat a la parada de bus, en alguns casos es comparteix a la
càrrega i descàrrega de vehicles; no assegurant la reserva de l’espai.
Encara hi ha parades sense marquesina.
El cas de la parada introduïda a l’Avinguda Espanya, que és una de les últimes instal·lades
al municipi, presenta moltes mancances en tots els aspectes observats. Per tant, la proposta no s’ha introduït en cap cas.

-

Seguiment de les actuacions pendents d’altres planejaments
Des del PMUS Palafrugell 2011 no hi ha una millora substancial en les actuacions pendents del Pla Director de Mobilitat (PDM) de les Comarques Gironines i del Pla de Transports de Viatgers de Catalunya (PTVC).

-

Flexibilitzar les restriccions d’accés al centre urbà per al taxi
Les zones restringides al pas de vehicles motoritzats amb sistemes de control de pas ja
permeten el pas dels taxis de Palafrugell; juntament amb els serveis d'emergències, vehicles de transport adaptat de serveis públics o centres de dia i serveis públics de grues i
mecànics.

-

Creació de parades i punts de recollida per al servei de taxi
No s’observen s’hagin introduït les parades de taxi en la resta de nuclis del municipi de Palafrugell, concretament, a Calella, a Llafranc i a Tamariu.
Tampoc s’han implantat els punts de recollida, els pals indicadors amb un llistat que contingui el telèfon de contacte dels taxistes.
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-

Seguiment del Pla de millora del servei de l’operador del servei de bus
No es té constància del seguiment del Pla de millora del servei presentat per l’empresa
operadora del servei (SARFA) a la Generalitat de Catalunya en l’any 2003.

8.2.4. Mobilitat en vehicle privat motoritzat
-

Implantació d’una nova estructura de circulació
La Ronda de Palafrugell ha absorbit gran part de la mobilitat en vehicle privat motoritzat,
permetent la connexió entre diferents punts sense necessitat de penetrar en el centre urbà.
El desenvolupament de la part nord de la Ronda pel carrer metal·lúrgia, fora de la trama
urbana de Palafrugell, ha permès pacificar l’entorn de l’eix Manufactures del Suro – Pals –
Indústria.
En quan a la xarxa vertebradora, el PMUS Palafrugell 2011 insta a fer una separació entre
carrers que donen entrada al municipi i els que donen sortida. Per una banda, donat que la
connexió amb la C-31 i amb les platges són pel sud, les principals entrades al nucli urbà es
concentrin al sud i penetrin en el territori passant per les principals bosses d’aparcament.
Els eixos de la xarxa d’entrada són: Torres i Jonama, l’eix c/ Ample – c/ Font, Pg. Migdia i
l’eix del c/ Barris i Buixó – c/ Lluna. Per l’altra banda, la sortida dels vehicles del nucli urbà
es realitzi pel nord, cap a al ronda de Palafrugell, i des d’allà es distribueixi a les sortides de
Palafrugell. Els eixos de la xarxa de sortida són: Pi i Margall, Begur, Terme i l’eix c/ Font –
c/ Vilar.
Per a l’aplicació d’aquesta nova estructura viària de la xarxa vertebradora el PMUS Palafrugell 2011 proposa el canvi de sentit del c/ Lluna (entre c/ Begur i c/ Sant Sebastià) i del
tram de carrer de la pl. Camp d’en Prats entre c/ Lluna i c/ Barris i Buixó. Aquestes actuacions de redefinició de la xarxa vertebradora no s’han portat a terme.
En quant a la xarxa vertebradora auxiliar, es pretén possibilitar les sortides per sector sud,
les entrades pel sector nord o la penetració en el nucli urbà per vies secundaries. Les vies
que conformen aquesta xarxa són: l’eix Camí Fondo – Àngel Guimerà, Picasso, Frederic
Martí Carreras, Barris i Buixó, Sagunt, l’eix Sant Sebastià – Bruc, Garriga, l’eix Pals – Mestre Barceló i Matas – Francesc Alsius – Girona, Cases Noves, Surera Bertran, Lluís Companys i Josep Pla. El PMUS Palafrugell 2011 proposa el canvi de sentit en el c/ Bruc (entre
c/ Sant Sebastià i c/ Sagunt), un canvi de sentit del c/ Sant Sebastià (entre c/ Lluna i c/ General Castaños) i el canvi de sentit al c/ Camí Fondo (entre c/ Escoles i pg. Migdia).
Les transformacions a l’entorn de Camp d’En Prats no s’han realitzat durant aquest període, mentre que el canvi de sentit del carrer Camí Fondo, entre Escoles i Pg. Migdia, sí que
s’ha introduït.

-

Pacificació del transit en el municipi
S’observa que la creació de més zones de prioritat per a vianants, i altres estratègies de
reordenació de l’espai públic i el trànsit, van avançant cap a una pacificació del trànsit en el
municipi.

-

Creació de zones 30
El PMUS Palafrugell 2011 proposa la creació de zones 30 en aquells vials on es necessari
garantir la circulació del vehicle privat motoritzat, mantenint condicions de prioritat per al vianant:
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Sant Sebastià
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TRAM

ACTUACIÓ

MILLORA

entre c/ Begur i c/ Sant Sebastià

Implantació Zona 30

Zona 30

entre plaça Nova i c/ Lluna

Implantació Zona 30

Plataforma
única

Implantació Zona 30

No actuació

Creu Roquinyola

Taula 35: Actuacions per a la creació de zones 30; Font: PMUS Palafrugell 2011

-

Canvis de sentits de circulació
El PMUS Palafrugell 2011 proposa la modificació del sentit de circulació de determinats vials.

VIALS AFECTATS
PER LA MESURA

TRAM

ACTUACIÓ

MILLORA

Lluna

entre c/ Begur i c/ Sant
Sebastià

Passa a ser de sud a nord

No actuació

Sant Sebastià

entre c/ Lluna i c/ General Castaños

Passa a ser de oest a est

No actuació

Bruc

entre c/ Sant Sebastià i
c/ Sagunt

Passa a ser de nord a sud

No actuació

Doctor Fleming

entre c/ General Castaños i av. Pompeu Fabra

Passa a ser d’oest a est

No actuació

Camí Fondo

entre c/ Escoles i Pg.
Migdia

Passa a ser de nord a sud

Canvi sentit

Torres i Jonama

entre c/ Torroella i c/
Girona

Passa a ser només per a la
circulació de oest a est

Sentit únic

entre c/ Manufactures del
Suro i c/ Barceló i Matas

Passa a ser de sentit únic
de circulació, de nord a sud

Sentit únic

M. Barceló i Matas

entre c/ Pals i c/ Torre
dels Moros

Passa a ser de sentit únic
de circulació, de est a oest

No actuació

Anselm Clavé

entre c/ Font i
l’aparcament del Casal

Passa a tenir doble sentit de
circulació

Doble sentit

Pals

Taula 36: Actuacions per als canvis de sentits de circulació; Font: PMUS Palafrugell 2011

-

Supressió d’un carril de circulació
L’execució de determinades propostes del PMUS Palafrugell 2011 (ampliació de voreres,
execució de carrils bici...) comportaven l’eliminació d’un carril de circulació.

VIALS AFECTATS
PER LA MESURA
Torres i Jonama

TRAM

ACTUACIÓ

MILLORA

entre c/ Torroella i c/
Girona

Eliminació del carril de circulació sentit est a oest

Supressió
carril
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TRAM

ACTUACIÓ

MILLORA

Pals

entre c/ Manufactures del
Suro i c/ Barceló i Matas

Eliminació del carril de circulació sentit sud a nord

Supressió
carril

Escoles

entre c/ Forns i c/ Barris i
Buixó

Eliminació d’un dels dos
carrils de circulació

No actuació

Torretes

entre c/ Tallers i c/ Pi i
Margall

Eliminació d’ un dels dos
carrils de circulació

Supressió
carril

Taula 37: Actuacions per a la supressió d’un carril de circulació; Font: PMUS Palafrugell 2011

-

Modificació de la circulació en cruïlles
L’execució de determinades propostes del PMUS Palafrugell 2011 comportaven la modificació de la circulació en cruïlles.

VIALS AFECTATS
PER LA MESURA
Terme
Ample

Font

CRUÏLLA

ACTUACIÓ

MILLORA

c/ Terme amb c/ Manufactures del Suro

Permet tant el gir a la dreta i a
la esquerra

No actuació

c/ Ample (a l’alçada
del c/ Font)

Semaforització per a fer més
fluid el trànsit regulant el pas
dels vianants

No actuació

c/ Font amb c/ Anselm Clavé

Semaforització per a permetre
que els vehicles puguin girar
cap al nord d’Anselm Clavé

No actuació

Taula 38: Actuacions per a la modificació de la circulació en cruïlles; Font: PMUS Palafrugell 2011

-

Augment de la capacitat a l’av. Espanya
La necessitat observada, i proposada, d’augmentar la capacitat de l’avinguda Espanya, entre avinguda Carrilet i avinguda de la Generalitat, s’ha manifestat en el projecte de desdoblament de la via. Actualment es troba es fase d’execució.

-

Reforç de la prohibició de circular pel c/ Caritat
Per a reforçar la prohibició de circulació al carrer Caritat, anteriorment no respectada per
vehicles privats motoritzats, s’ha implantat una càmera de videovigilància a l’entrada del
carrer. Fet que ha regulat aquesta entrada i aconseguit la pacificació desitjada.

-

Estudi per a la implantació d’una rotonda a la cruïlla del c/ Sagunt amb l’av. Pompeu Fabra
No s’ha introduït la rotonda que al PMUS Palafrugell 2011 s’instava a crear a la cruïlla del
carrer Sagunt amb l’avinguda Pompeu Fabra; on es tallen dues vies vertebradores amb un
volum de trànsit notable. La cruïlla continua amb la mateixa estructura.

-

Foment de l’ús del “carpooling” (vehicle compartit)
No s’observa un foment efectiu de l’ús de carpooling que ajudi a obtenir una major ocupació del vehicle privat motoritzat.
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8.2.5. Aparcament
-

Redacció d’un pla de senyalització d’aparcaments

-

Disminució i supressió de places d’aparcament en la via pública
Per tal d’ampliar voreres, a vials amb voreres estretes i no accessibles, i d’introduir espai
per a la bicicleta, amb una infraestructura pràcticament inexistent; el PMUS Palafrugell
2011 proposa una disminució, o supressió, de places d’aparcament a la via pública.

VIALS AFECTATS
PER LA MESURA

TRAM

ACTUACIÓ

MILLORA

Garriga

entre c/ Manufactures del
Suro i c/ Torretes

Disminució del nombre
de places estacionament

No actuació

Torretes

entre c/ Pals i c/ Tallers

Disminució del nombre
de places estacionament

No actuació

Frederic Martí
Carreras

entre C/ Ample i plaça
Europa

Disminució del nombre
de places estacionament

No actuació

Sant Sebastià

entre c/ Lluna i c/ Bruc

Disminució del nombre
de places estacionament

No actuació

García Lorca

entre c/ Camí dels Plans i
c/ Sagunt

Disminució del nombre
de places estacionament

No actuació

Carrilet

dos trams entre el c/ Tarragona i pl. Modest Cuixart

Disminució del nombre
de places estacionament

Disminució
aparcament

Valls

entre Raval Superior i c/ Pi
i Margall

Supressió de
l’aparcament

Transformació
aparcament

entre c/ Font i c/ Torres i
Jonama

Supressió de
l’aparcament

Supressió a
un tram

entre c/ Font i l’aparcament
del Casal

Supressió de
l’aparcament

Supressió
aparcament

entre c/ Frederic Martí
Carreras i c/ Concòrdia

Supressió de
l’aparcament

No actuació

entre av. de les Corts Catalanes i pg. Migdia

Supressió de
l’aparcament

No actuació

entre c/ Camí Fondo i c/
Barris i Buixó

Supressió de
l’aparcament

Limitació horària

Josep Vergés i
Matas

entre Raval de Sant Ponç i
c/ Camí dels Plans

Supressió de
l’aparcament

No actuació

Pompeu Fabra

entre c/ Doctor Fleming i c/
Tarongeta

Supressió de
l’aparcament

No actuació

Torres i Jonama

entre c/ Torroella i Raval
Superior

Supressió de
l’aparcament

No actuació

Plaça Priorat de
Santa Anna

Interior de la plaça

Supressió de
l’aparcament

Actualment en
obres

Girona
Anselm Clavé
Ample
Àngel Guimerà
Escoles

Taula 39: Actuacions per a la disminució i supressió de places d’aparcament en la via pública; Font: PMUS Palafrugell 2011
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Manteniment de les places de càrrega i descàrrega (C/D)
Dels vials anteriors, algunes de les supressions requerien el manteniment de zones de
Càrrega i Descàrrega.

VIALS AFECTATS
PER LA MESURA

CRUÏLLA

ACTUACIÓ

MILLORA

Torres i Jonama

entre c/ Torroella i
Raval Superior

Manteniment reserva de
places de C/D

Mantingudes per
falta d’actuació

Plaça Priorat de
Santa Anna

Interior de la plaça

Manteniment reserva de
places de C/D

Actualment en
obres

Taula 40: Actuacions per al manteniment de les places de càrrega i descàrrega; Font: PMUS Palafrugell 2011

-

Formalitzar l’aparcament del solar del pg. Migdia amb el C/ Fondo
L’aparcament Pg. Migdia, entre el pg Migdia i el c/ Fondo, s’ha urbanitzat i establert com a
nova bossa d’aparcament municipal. Amb places delimitades i regulades per a
l’aparcament lliure i gratuït.

-

Estudi de la viabilitat per a una nova bossa d’aparcament als “Ametllers”
No es té constància de la redacció de l’estudi de viabilitat.

-

Protecció de la vorera davant els aparcament en bateria i Semibateria
S’observa que no s’ha actuat per evitar la invasió de la vorera per part dels vehicles privats
motoritzats i protegir l’espai dels vianants mitjançant pilones o elements fixes.

-

Millora de la circulació a l’interior de l’aparcament de Camp d’en Prats
S’observa que suprimint algunes places d’aparcament s’ha assolit la millora de circulació a
l’interior de l’aparcament de Camp d’en Prats. Es generaven conflictes que s’han solucionat complint satisfactòriament la proposta del PMUS Palafrugell 2011.

-

Augment de l’import de les sancions en l’aparcament regulat (zona blava)
Durant aquest període no ha hagut un augment de l‘import de les sancions en
l’aparcament regulat (zona blava) que dissuadeixi de l’ús indegut de les places regulades:
o Import per estacionaments que sobrepassin el període assenyalat en el tiquet: 4
euros
o Import per no haver obtingut el tiquet corresponent o per haver falsejat o utilitzat indegudament el corresponent tiquet: 6 euros
Continua estant molt llunys de l’import recomanat al PMUS Palafrugell 2011 de 80€,
l’import amb el que és sanciona la major part de les altres infraccions per motiu estacionament indegut en l’ordenança municipal de circulació.

-

Limitar el període d’estacionament per a les places genèriques reservades a Persones de
Mobilitat Reduïda (PMR)
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No s’observa la introducció d’una limitació horària per a les places genèriques reservades
per a Persones de Mobilitat Reduïda (PMR), que eviti que un sòl vehicle acapari l’ús d’una
plaça d’aparcament per a poder fer extensiu l’ús de la plaça a altres PMR
-

Limitar el període d’estacionament per a les places de càrrega i descàrrega
S’observa la introducció d’una regulació horària que limita el període d’una de les places
de càrrega i descàrrega. Amb la obligatorietat de l’ús del disc horari i un temps màxim de
parada que varia entre els 15 i els 30 minuts, depenent de l’àrea.

-

Garantir l’aparcament fora de calçada en els nous desenvolupaments
No s’han creat grans generadors de desplaçaments des del PMUS Palafrugell 2011. Les
grans superfícies comercials, que s’ha introduït al municipi des del 2011, sí compten amb
aparcament fora de calçada.

-

Seguiment de les actuacions pendents d’altres planejaments
Les actuacions del PMUS Palafrugell 2011 van alineades amb les estratègies del Pla Director de Mobilitat (PDM) de les Comarques Gironines en relació a l’aparcament.

8.2.6. Altres mesures
-

Elaboració del Pla Local de Seguretat Viària (PLSV)
S’han realitzat els documents relatius a la seguretat viària del municipi seguint la planificació adient. Document del Pla Local de Seguretat Viària 2012-2015, el document
d’Avaluació del Pla Local de Seguretat Viària 2012-2015 i l’Actualització del Pla Local de
Seguretat Viària 2018-2021 de Palafrugell.

-

Minimitzar els estacionaments indeguts
S’observa una millora relativa en quan al nombre de vehicles que estaciones de forma indeguda (en calçada, en vorera, en passos de vianants, espais reservats pel bus...)

-

Realitzar un control periòdic de la velocitat
La policia local realitza controls de velocitat periòdics.

-

Promoure l’ús de vehicles més ecològics
La renovació de flota dels vehicles municipals cap a vehicles amb un menor consum
d’energia, soroll i generació d’emissions es veu representada en l’adquisició d’un vehicle
elèctric per part del consistori. Encara no s’ha realitzat la renovació de les flotes de vehicles pesants.
No s’observen punts de recàrrega de vehicles elèctrics per a facilitar-ne l’ús de la ciutadania.
No s’han dut a terme mesures locals de fiscalitat verda (bonificació en els impostos de vehicles de tracció mecànica per als vehicles ecològics, augment de la fiscalitat per a vehicles poc sostenibles ambientalment...)

-

Elaborar un mapa de soroll i actualització del mapa de capacitat acústica

137

Diagnosi de la mobilitat i valoració del grau de desenvolupament del PMUS Palafrugell 2011

El municipi no ha realitzat cap de estudi acústic que permeti conèixer el nivell d’immissió
de soroll en el municipi i el grau de compliment del mapa de capacitat acústica.
-

Gestió dels accessos a equipaments per part de la policia local
L’accés als equipaments en els moments d’entrada (escoles, centre tramuntana...) han millorat amb una millor actuació policial i unes infraestructures més pacificades.

-

Pla de comunicació i informació en matèria de mobilitat a la ciutadania
S’han introduït jornades d’educació viària a escoles, per part de la policia local. També jornades de seguretat viària al carrer. S’estan normalitzant conceptes referents a la mobilitat
en infants.
No obstant, en quant a la difusió de les actuacions a la ciutadania no s’observen mecanismes establerts.

-

Millora de la il·luminació
La proposta de millora de la il·luminació del carrer Vergés i Matas s’ha vist materialitzada
en una il·luminació pròpia de la zona de vianants i vorera bici.
Pel que fa a l’estudi de millora de la il·luminació, no s’observa cap estudi referent a aquest
aspecte.

-

Revisió de l’ordenança de circulació
L’ordenança municipal de circulació s’ha vis modificada en la cohabitació entre els diferents modes de transport (Regulació de bicicletes, tricicles, monopatins, vehicles de mobilitat personal i altres cicles de motor).
En canvi, no s’observen actualitzacions de l’ordre de magnitud que indica el PMUS Palafrugell 2011 en matèria de sancions.

8.3. Diagnosi participada de la mobilitat
La diagnosi tècnica es complementa amb la participació de la ciutadania i entitats de Palafrugell.
Durant el mesos de juny i juliol es va oferir a les veïnes de Palafrugell una enquesta activa per a
recollir la opinió de la població i obrir la diagnosi a la participació ciutadana (del 20 de juny al 31 de
Juliol del 2021).
Aquesta enquesta tenia com objectiu recollir l’opinió de la ciutadania entorn els temes fonamentals que afecten a la mobilitat a Palafrugell i, així, aconseguir la participació ciutadana en la definició d’un model de mobilitat més sostenible, segura, accessible i saludable.
A continuació es presenten les principals idees extretes d’aquesta enquesta.

8.3.1. Mobilitat a peu
Les principals observacions ciutadanes pel que fa la mobilitat a peu són:
-

La transformació dels centre urbà de Palafrugell cap a un espai més pacificat, amb carrers
de prioritat per a vianants i de plataforma única és un aspecte molt valorat per la ciutada-
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nia. Es remarca la peatonalització del centre, la disminució de velocitat de pas dels vehicles i la millora de la caminabilitat del centre urbà.
Per contra, l’usuari/ària del vehicle privat motoritzat es veuen perjudicats per aquesta transformació del centre urbà. En ocasions s’enfoca en unes pors pel comerç d’aquesta zona.
No obstant, es percep una acceptació del model de pacificació del centre urbà i les mesures de cessió del centre del nucli urbà al vianant.
-

La millora de l’accessibilitat de molts carrers és un altre aspecte que valora positivament la
població de Palafrugell. Es creu que els últims anys s’ha tingut una estratègia encertada en
favor d’una mobilitat universal. Recrescuts tàctics, carrers de plataforma única, millora de
guals de passos de vianants...
No obstant, hi ha comentaris que encara demanden solucions al conflictes d’accessibilitat;
hi ha carrers amb voreres d’amplada útil insuficient, passos de vianants encara sense habilitar... elements que dificulten l’ús del carrer per part de persones amb necessitats especials de mobilitat.
Per tant, una demanda ciutadana recau en continuar millorant l’accessibilitat dels carrers
del municipi en vers la mobilitat a peu.

-

Una preocupació repetida són els entorns escolars als períodes d’entrada i sortida dels/de
les alumnes. Com a gran generador de desplaçaments en un curt període de temps, produeix cues i estacionaments i parades irregulars que generen punts de conflictes i perillositat.
Es valora com una situació a la que s’ha d’actuar i en que els esforços de regulació es veuen positius però encara insuficients ja que continuen generant-se problemes.
Les propostes ciutadanes envers aquest conflicte urbà són el kiss&ride i les estratègies de
foment de l’accés a peu o en bici de l’alumnat.

8.3.2. Mobilitat en bicicleta
Les principals observacions ciutadanes pel que fa la mobilitat en bicicleta són:
-

Es valoren positivament els nous carrils bici i voreres bici introduïts al municipi:
o La connexió que proporciona la rotonda Joan Maragall – Torroella – Torres i
Jonama – Mestres Sagrera és molt agraïda pels usuaris/àries de la xarxa ciclable
de Palafrugell.
Des de la perspectiva del vehicle motoritzat hi ha comentaris negatius donada la
nova distribució de la calçada, on es perjudica al vehicle motoritzat. Les pilones, de
protecció, també són focus de comentaris.
No obstant, es planteja com una solució correcta que dona un espai a la bici en un
punt conflictiu per a la convivència entre modes.
o El nou carril bici de Torres i Jonama, al tram Torroella – Girona, genera algun
comentaris que senyalen una certa percepció d’inseguretat induïda per la seva
amplada insuficient.
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També, el sentit de circulació del carril, en el mateix sentit que la circulació rodada i
en pendent descendent el converteix en prescindible ja que les bicicletes poden
circular pel carril de vehicle motoritzat a la mateixa velocitat que la resta de
vehicles. En canvi, el sentit contrari no està facilitat per a la bicicleta.
o La ciutadania valora molt positivament els itineraris la via verda a Palafrugell i la
seva funció de connexió entre nuclis per a modes no motoritzats.
-

La falta de continuïtat dels carrils bici (s’entén de la xarxa percebuda) és un dels aspectes
que més preocupa a la ciutadania en relació a la mobilitat en bicicleta a Palafrugell.

8.3.3. Mobilitat en transport públic
Les principals observacions ciutadanes pel que fa a la mobilitat en transport públic són:
-

Els comentaris de la ciutadania en referència al transport públic es centren la demanda de
millora del servei de bus urbà i de connexió amb els diferents nuclis de Palafrugell.

-

Es demana que es fomenti l’ús del transport públic pel desplaçaments pel municipi. Això
passa per una millora de la xarxa, del servei i d’una campanya que fomenti el seu ús.

-

També es demanda una connexió especial en transport públic amb l’Hospital de Palamós,
al ser centre mèdic especialitzat de referència del veïnat de Palafrugell.

-

Hi ha un nombre molt inferior de comentaris relatius a la mobilitat en transport públic, comparant amb la resta de modes; el que és un reflex de la manca d’ús del servei urbà de bus
per la població estable de Palafrugell i la desconeixença del servei.

8.3.4. Mobilitat en vehicle privat motoritzat
Les principals observacions ciutadanes pel que fa a la mobilitat en vehicle privat motoritzat són:
-

La ciutadania ressalta les transformacions de carrers a sentit únic i disminució de trànsit a
certs carrers, en general com a positiva vinculant aquesta transformació en la pacificació
dels entorns.
Altres valoracions aporten que les transformacions han generat efectes secundaris com
l’increment de les voltes dels vehicles per a arribar a un punt en vehicle privat o la utilització
d’altres carrers secundaris. Aquests efectes són lògics a l’hora que requereixen una
actuació.

-

Un gran nombre dels comentaris positius relatius a la xarxa de vehicle privat van destinats
a l’apertura de la Ronda Nord, de la nova variant, i al seu efecte en l’accés/sortida del municipi i de descongestió dels carrers de l’àmbit nord del municipi.
Aquesta millora es veu reflectida en els comentaris d’usuaris/àries d’altres modes de
transport que es veuen afavorits pel descens de la intensitat de pas dels vehicels
motoritzats a certs àmbits.
Aquesta continuació de la ronda que envolta el municipi es valora molt positivament per
part de la ciutadania.

-

Els elements reductors de velocitat solen ser punts de reclamació ciutadana. A aquest
procés, s’han rebut opinions negatives dels elements reductors físics.
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També de les càmeres de control de pas de vehicles motoritzats.
No obstant, Si es té en compte l’efecte d’aquests elements en la pacificació de l’entorn,
aquests comentaris negatius es compensen amb la valoració positiva del centre pacificat.

8.3.5. Aparcament
Les principals observacions ciutadanes pel que fa a l’aparcament són:
-

El model d’aparcament dissuassori implementat, en general, es valora positivament.

-

Tot i que demanen una millora en la visibilitat i la senyalització d’aquests, referent a la
localització i a la ocupació, per evitar desplaçaments i un trànsit innecessari.

-

Per altra banda, hi ha comentaris en contra del pagament dels aparcaments del centre
urbà; concretament, la zona blava i les bosses de Can Mario, el Casal i Torres Jonama.
Un de regulació d’algunes d’aquestes bosses d’aparcament, perjudicant a l’usuari/ària del
vehicle motoritzat, és percep negativament. No obstant, aquesta regulació forma part de la
pacificació del centre que es valora molt positivament.

-

De la participació, també, s’extreuen comentaris referents a la mala utilització de la càrrega
i descàrrega.

-

De la mateixa forma, s’exposa la manca d’aparcaments específics per a motos.
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