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.

66

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

-

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
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.

Deficient – 0 exp.

Deficient – 0 exp.

Deficient – 2 exp.

Deficient – 0 exp.

Deficient – 0 exp.

Deficient – 1 exp.

Població

Urbà(3)
Tamariu
Poblacions veïnes:

Palamós
Altres poblacions:
Torroella de M.

La Bisbal de l’E.

St. Feliu de G.
Barcelona
Caldes de M.
Lloret M./Tossa M.
(4)

Pobl. del Vallès

(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

74

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

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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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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