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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.
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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).

57

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

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.
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