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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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Nucli

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.

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

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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Nom

105

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.
TOTAL ENTRADES
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28/09/2021
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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
450
400

350
300
250
200
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100
50
0
0h.

1h.

2h.

3h.

4h.

5h.

6h.

7h.

8h.

9h.

10h.

11h.

Sortides

12h.

13h.

14h.

15h.

16h.

17h.

18h.

19h.

20h.

21h.

22h.

23h.

Entrades

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.

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

110
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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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Matí

Migdia

Tarda

Nit

(9h-13h)

(13h-17h)

(17h-21h)

(1h-7h)

Total Agost

71%

44%

50%

49%

Dissabte Agost

71%

50%

58%

45%

Total Agost Abonats

28%

25%

27%

32%

Dissabte Agost Abonats

23%

18%

20%

34%

OCUPACIÓ (%)

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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