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1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS
En aquest document es presenta el Pla Director de la Bicicleta de Palafrugell que
l’empresa Assessoria d’Infraestructures i Mobilitat, S.L. (AIM) ha redactat per encàrrec
de l’Ajuntament de Palafrugell.
L’Ajuntament de Palafrugell es planteja la millora de les condicions de mobilitat en
bicicleta al seu nucli urbà, augmentant la seguretat viària dels desplaçaments en
bicicleta i fomentant una mobilitat més sostenible. En aquest sentit la potencialitat del
mode bicicleta abasta tant la mobilitat quotidiana (desplaçaments a centres escolars,
pavellons esportius, etc.) com la connectivitat amb les vies verdes i rutes en bicicleta a
la comarca (Ruta Pirinexus, rutes del Baix Empordà...) utilitzada per visitants al municipi
o per esport dels mateixos veïns.
En aquest context, la realització d’un Pla Director de la Bicicleta constitueix una de les
fórmules per tal de dotar als municipis d’una eina bàsica per tal de definir d’una manera
més concreta l’espai públic destinat a la bicicleta.
Aquest Pla Director de la Bicicleta (PDB) pretén donar totes les eines per facilitar i
augmentar l’ús de la bicicleta com a mode de transport a Palafrugell, fent que aquest
sigui un mode de transport apte per a tothom, segur, competitiu amb la resta de modes i
potent en quant a usuaris.
Aquest pla té l’objectiu principal d’augmentar el nombre de desplaçaments en bicicleta a
Palafrugell, així com millorar la seguretat dels mateixos, assolint una ciutat més
inclusiva, més segura, amb menys emissions i més saludable. Per això, abordarà el
disseny de l’espai públic pedalable tenint en compte, entre altres, els següents criteris:
-

Facilitar els itineraris aconsellats per a bicicletes i dotar-los de continuïtat.

-

Augmentar la permeabilitat entre els diferents barris, eliminant barreres físiques
artificials.

-

Fomentar la seguretat viària, condicionant les seccions i les interseccions per tal
de garantir una mobilitat segura.
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-

Millorar la senyalització específica per a ciclistes.

Així, s’analitza el transport en bicicleta existent (punts febles i forts) i es proposen
actuacions d’infraestructura per a la bicicleta, tenint en compte l’ús de la bicicleta en
l’actualitat, i afectant el mínim al trànsit i al menor nombre de places d’estacionament
possible. Així mateix, es creen itineraris que vertebren la ciutat de manera que tota la
ciutat sigui pedalable, ja sigui amb carrils bici dedicats en la calçada, zona de
cohabitació amb els vianants o zones de cohabitació amb els vehicles.).
Per tant, es donen eines per resoldre l’accessibilitat en els punts complicats així com de
senyalització tant vertical com horitzontal.
També es planteja la millora dels estacionaments de les bicicletes amb propostes de
nous punts, amb el mateix objectiu d’afavorir-ne l’ús i fomentar un ús responsable de
l’espai públic per part de tots els usuaris: vianants, ciclistes, conductors, ...
A més, s’assoleixen amb aquestes actuacions indirectament altres objectius importants
per a la població, com ara:


Reduir la contaminació atmosfèrica al municipi, i per tant contribuir a la reducció
d’emissions contaminants a nivell global, combatent entre d’altres el canvi
climàtic.



Promocionar hàbits saludables.



Promoure el canvi modal dels desplaçaments urbans i interurbans (de cotxe o de
moto a bici i de bici a bus).



Pacificar el trànsit i disminuir els accidents de trànsit.
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2 METODOLOGIA
El desenvolupament d’aquest estudi comporta el desenvolupament de les següents tres
fases:

2.1 FASE I: ANÀLISI GENERAL DE LA MOBILITAT AL MUNICIPI
En aquesta primera fase es realitza una recopilació de:


Cartografia del municipi i divisió administrativa per barris.



Dades de mobilitat que es disposen de diferents estudis realitzats anteriorment:
aforaments de trànsit, enquestes, pla local de seguretat viària, etc.



Documents de planejament, projectes i ordenances, que permeten valorar la
situació actual (i estimar la prevista) quant a mobilitat interna.

Així mateix, producte de l’inventari realitzat s’identifiquen:


Els grans centres atractors i generadors de mobilitat: centres escolars,
equipaments

esportius,

equipaments

administratius

i

culturals,

centres

comercials, estacions de bus i tren, etc.


Els fluxos de mobilitat principals, i el sistema viari intern que li dóna suport.

Amb la informació recollida es realitza una anàlisi general del sistema de mobilitat del
municipi, que permet analitzar la mobilitat ciclista a la segona fase del pla.
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2.2 FASE II: ANÀLISI I DIAGNOSI DE LA MOBILITAT EN
BICICLETA
En aquest Pla Director, en base a l’anàlisi de mobilitat general anterior, es realitza una
anàlisi de la mobilitat interna al municipi en bicicleta, tenint en compte les
necessitats de relacions internes dins del municipi (sobretot als equipaments i centres
escolars) i la connexió amb els camins i carrils bicis interurbans (carretera vella de
Palafrugell a Calella, GR 92...)
Es tenen en compte especialment les infraestructures ciclistes (carrils bici i
aparcaments de bicicletes) presents al nucli urbà, i s’ha de realitzar un treball de
camp específic consistent en:


Detectar in situ com estan els itineraris més utilitzats pels ciclistes.



Petit qüestionari a usuaris de la bici i practicants del cicloturisme a la zona
(25 enquestes), per tal de copsar quines mancances troben en el seu itinerari
habitual i per tenir en compte propostes de millora que plantegen (tant en origen,
in itinere o destinació). Aquestes enquestes s’han de dur a terme durant la
realització del mateix treball de camp.



Detecció de bicicletes aparcades en punts no específics. Aquesta informació
permet conèixer on cal reforçar aparcaments per a bicicletes.

Amb aquesta informació es realitza una diagnosi de la xarxa pedalable actual,
valorant els requeriments quant a xarxa i aparcaments, tenint en compte les necessitats
de mobilitat interna del municipi (per exemple, accessibilitat als instituts, centres
culturals, instal·lacions esportives, ambulatoris, etc.).

2.3 FASE III: PROPOSTES D’ACTUACIÓ
Aquest capítol conté les propostes de la xarxa pedalable proposades. S’elabora un
plànol amb la proposta de xarxa pedalable i plànols de seccions tipus i de detall amb
més definició.
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En el plànol de xarxa pedalable queda grafilat en planta els eixos d’aquesta xarxa,
diferenciant les diferents tipologies de xarxa pedalable considerades.
D’aquesta manera, la xarxa pedalable queda identificada i dibuixada a una escala
suficient per validar la seva viabilitat geomètrica, i poder valorar l’impacte que pot
suposar sobre el sistema de mobilitat general (reducció d’amplada de carrils de
circulació, afectacions a places d’aparcament, etc.).
Aquesta valoració permet a l’Ajuntament de Palafrugell conèixer l’abast de les
actuacions plantejades, necessitant en posteriors fases la redacció de projectes
executius per anar desenvolupant aquesta xarxa pedalable.
Per les propostes d’actuació també s’ha tingut en compte el cicloturisme de la zona del
Baix Empordà i es valoren alternatives pels itineraris pedalables entre nuclis de població
i municipis amb una major seguretat i més espais destinats al ciclista.
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3 MARC TERRITORIAL I ESTUDIS PREVIS
3.1 CONFIGURACIÓ TERRITORIAL
3.1.1 Àmbit d’estudi
El municipi de Palafrugell, situat a l’extrem oriental de la comarca del Baix Empordà, es
localitza a uns 29 km a l’est de Girona i a uns 12 km al sud-est de la Bisbal de
l’Empordà (la capital de la comarca) i ocupa una extensió de 26,9 Km2.
El municipi comprèn 11 nuclis de població: Palafrugell, Calella de Palafrugell, Llafranc,
Llofriu, Tamariu, El Bruguerol, Ermedàs, Santa Margarida, Vila-seca, Cap de Gall i
Portalada. En el Pla de Mobilitat Urbana, es consideren que els nuclis de Bruguerol i
Vila-Seca formen part del nucli urbà de la població de Palafrugell per formar un continu
urbà entre ells. S’emplaça entre els termes municipals de Begur, Regencós i Torrent, al
nord, el terme municipal de Forallac a l’oest, el terme municipal de Mont-ràs al sud i el
mar mediterrani a l’est.
El nucli urbà de Palafrugell, es localitza al mig del terme municipal, a la plana situada
entre les Gavarres i les muntanyes de Begur, a menys de 4 km de la línia de costa,
ocupant una extensió aproximada de 1,5km x 1,3km.
Els nuclis de Calella de Palafrugell, Llafranc i Tamariu es situen a peu de costa, mentre
que el Llofriu es troba a l’interior, al nord-oest de la població de Palafrugell. Els polígons
industrials es situen al nord del nucli de Palafrugell, al voltant de la C-31, la via de
comunicació que creua el municipi de sud a nord.
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Figura 1. Mapa de Palafrugell. Font: ICC.

3.1.2 Demografia i mobilitat interna
Palafrugell té una població de 22.725 habitants (any 2017) amb una densitat de 845.42
hab./km2.
El municipi de Palafrugell se situa, així, en un entorn costaner marcat per l’estacionalitat
del període d’estiu, que pot arribar a reunir uns 85.000 habitants.

Figura 2. Evolució de la població. Font: Elaboració pròpia a través d’IDESCAT.
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Com podem veure a la figura, s’estabilitza el creixement de la població de Palafrugell
pels últims 5 anys.
En aquest Pla Director de la Bicicleta es fa un treball per connectar amb vies pedalables
els diferents nuclis que té el municipi de Palafrugell perquè els usuaris de la bici puguin
circular amb comoditat i seguretat des de Palafrugell fins a Calella de Palafrugell i
Llafranc sobretot, que són on hi ha més viatges. Però també és important que Tamariu i
Llofriu quedin connectats per arribar-hi amb la bicicleta.
Palafrugell es considera el nucli principal del municipi, que acumula la major part de la
població resident del municipi i on es concentren els equipaments, les zones industrials i
l’activitat comercial. Calella de Palafrugell és el nucli amb més pes del municipi després
de Palafrugell. És el principal nucli costaner i el que reuneix a més població estacional
durant els mesos de l’estiu. I Llafranc està l’est de Calella, aquests dos nuclis formen un
continu urbà que, gràcies a les platges i al turisme a l’estiu dupliquen entre ells dos la
població resident al municipi, arribant als 45.000 habitants.
Pel que fa a la mobilitat quotidiana del municipi, els desplaçaments de connexió i interns
un dia feiner es reparteixen modalment de la següent manera: el 64% es mouen en
transport privat, el 33% a peu, un 1% de transport públic i un 1% en bicicleta.

Figura 3. Evolució de la població. Font: Elaboració pròpia a través d’IDESCAT.
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3.2 XARXA VIÀRIA I MOTORITZACIÓ
3.2.1 Parc de vehicles
Segons dades de l’IDESCAT, l’any 2016 hi havia a Palafrugell un total de 17.856
vehicles, repartits en 11.581 turismes, 2.919 motocicletes, 3.068 vehicles industrials i
288 a la categoria d’altres vehicles.

Figura 4. Evolució índex del parc de vehicles a Palafrugell. Font: Elaboració pròpia a partir de
IDESCAT.

La distribució del parc de vehicles per tipus es representa a la figura a continuació.

Figura 5. Parc de Vehicles. Font: IDESCAT.

S’observa que la major part de vehicles són turismes, seguit dels vehicles industrials i
les motocicletes. Les estadístiques de l’IDESCAT no fan referència al parc de bicicletes.
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3.2.2 Índex de motorització
L’índex de motorització de Palafrugell s’ha situat al llarg dels darrers 10 anys per sota
de la mitjana comarcal del Baix Empordà i alhora per sobre de la mitjana de Catalunya.
Des del 2007 s’ha mantingut amb la mateixa tònica de l’índex de motorització de la
comarca i del país. Seguint la tendència dels últims tres anys l’índex de motorització va
incrementant-se lentament.

Figura 6. Índex de motorització. Font: Elaboració pròpia a través de dades d’Idescat.

Al 2016 l’índex de motorització a Palafrugell se situa als 781 vehicles per cada 1000
habitants, mentre el Baix Empordà està en 880 vehicles per cada 1000 habitants i
Catalunya en 694 vehicles per cada 1.000 habitants.
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3.2.3 Vies d’accés i aparcament

Figura 7. Xarxa viària de Palafrugell. Font: Elaboració pròpia, AIM.

Les principals vies d’accés a Palafrugell des de les poblacions veïnes són:
La carretera C-31, a l’est del nucli urbà de Palafrugell amb un traçat predominantment
sud-nord. I comunica:
-

Al sud amb Mont-ras, Palamós, Calonge, Platja d’Aro i Sant Feliu de Guíxols. En
aquest sentit, la carretera esta desdoblada en dos calçades o es troba en obres
de desdoblament.

-

Cap al nord, enllaça Palafrugell amb Regencós, Pals, Torroella de Montgrí, i més
al nord cap a Figueres.

La carretera C-66, surt de Palafrugell pel nord-oest i avança en aquesta direcció cap a
Torrent, la Bisbal de l’Empordà, i més enllà cap a Girona (passant per Corçà, Flaçà,
Celrà...).
GIP-6531: carretera cap a Esclanyà i Begur.
GIV-6546 o avinguda del Mar: carretera de dos calçades cap a Calella i Llafranc.
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GIV-6542: o carrer del Bruguerol (en les proximitats del nucli de Palafrugell), es la
carretera cap a Tamariu.
GIV-6543: antiga carretera cap a Calella i Llafranc.

Pel que fa als aparcaments, Palafrugell disposa de molt bona oferta de places en
superfície, tant de zona blava regulada com de zona no regulada. La major part de
l’aparcament es troba a la circumval·lació de Palafrugell en forma de descampats i de
petites bosses d’aparcament.
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3.3 LOCALITZACIÓ D’EQUIPAMENTS
Els equipaments de Palafrugell es troben distribuïts majoritàriament en la zona centre i
haurien de tenir un mínim d’aparcament per bicicleta, per fer palès l’aposta del municipi
per aquest transport. L’usuari no ha de tenir problemes amb la bicicleta en les seves
gestions públiques a l’hora d’aparcar.
En resum, l’experiència del trajecte en bici ha de ser el més bo possible, i l’usuari ha de
saber que pot aparcar de forma pràctica, directa i segura.
Principals equipaments a Palafrugell:
-

Estació d’autobusos

-

Camp de futbol Gregal

-

Oficina de turisme

-

Estació d’autobusos

-

Palafrugell Club Hoquei

-

Ajuntament

-

Club Atlètic Palafrugell

-

Església dels dolors

-

Estadi

-

Mancomunitat

Municipal

Josep

Pla

de

Palafrugell

Begur Pals Regencós I Torrent

Arbonès
-

Institut Municipal d’Esports

-

Biblioteca Pública

-

Pavelló Poliesportiu d’esports

-

Teatre Municipal

-

CAP Dr. Josep Alsina i Bofill

-

Associació

-

Comissaries (Mossos i Policia

Gent

Gran

Palafrugell

Local)

-

Mercat

-

Fundació Palafrugell Gent Gran

-

Museu del Suro

-

Jutjat de Pau

-

Museu Can Mario

-

Parc de Bombers

-

La Bòbila

-

Tanatori

-

Institut Català del Suro

Equipaments a Calella-Llafranc:
-

Correus

-

Església

-

Parròquia

-

Ermita de Sant Sebastià

24
Pla Director de la Bicicleta de Palafrugell

de

Figura 8. Plànol d’equipaments. Font: Elaboració pròpia, AIM.

Pel que fa als centres educatius, estan repartits per tot Palafrugell, però sobretot a la
part més est. Els centres educatius per nombre d’alumnes queden ordenats de la
següent manera:


Més de 400 alumnes

-

Institut Baix Empordà: 1.007 alumnes (comptant els cicles)

-

IES Frederic Martí Carreras: 689 alumnes

-

Centre Vedruna i Petit Vedruna: 495 alumnes

-

Escola Pi Verd: 443 alumnes



Entre 100 i 400 alumnes

-

Escola Torres Jonama: 398 alumnes

-

Escola Carrilet: 386 alumnes

-

Escola Josep Barceló i Matas: 365 alumnes
25
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-

Escola Sant Jordi: 352 alumnes

-

Centre Municipal d’Educació: 300 alumnes

-

Centre Prats de la Carrera: 236 alumnes

-

Escola de música: 200 alumnes



Menys de 100 alumnes

-

Conservatori l’Energia: 90 alumnes

-

Escola bressol Tomanyí: 74 alumnes

-

Escola bressol els Belluguets: 70 alumnes

-

EEI Ca la Tulita: 42 alumnes

-

Els Cargolets: 34 alumnes

Figura 9. Ubicació i camins escolars dels centres educatius de Palafrugell. Font: Elaboració pròpia,
AIM.
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S’han de planejar els itineraris clicables de manera que es pugui donar abast als
diferents centres escolars tenint en compte també els camins escolars segurs ja
existents al municipi.
A l’apartat 4.2 d’aquest document es poden veure els aparcaments existents. Molts
d’ells ja cobreixen els equipaments mencionats tot i que alguns no es consideren òptims
per la seva poca accessibilitat o pel model d’aparcament en sí. Es proposarà doncs, a
part d’ampliar la cobertura dels aparcaments actuals, canviar els que no tenen una
seguretat adequada per fer-los òptims.
A més de cobrir els equipaments amb aparcaments bici, cal garantir que l’usuari de la
bici aparqui còmodament pels seus desplaçaments quotidians. Així es proposaran
aparcaments també a la resta del municipi i zones residencials. També s’ha de tenir en
compte l’aparcament del cicloturisme, amb unes especificacions especials degut a les
seves necessitats diferenciades.
Aquestes directrius es desenvolupen a l’apartat de propostes.
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4 ANÀLISI I DIAGNOSI DE LA MOBILITAT EN
BICICLETA
El nucli de Palafrugell a dia d’avui disposa d’algunes vies pedalables formades per
carrers exclusius per a vianants, vials de plataforma única i de prioritat invertida. No
obstant l’oferta de carrils bici és limitada i es representa amb quatre trams d’itineraris
pedalables (sense comptar les zones 30, ni les zones de prioritat invertida) que tot just
superen els 2.5 km de longitud.
El municipi disposa d’una via verda, no obstant mancaria realitzar la comunicació
d’aquesta via verda amb el centre del nucli urbà de Palafrugell. Per tant, no podem
parlar que Palafrugell disposi d’una xarxa específica per a la bicicleta que sigui contínua
i connexa i que permetin desplaçar-se per tot el nucli mitjançant un itinerari còmode i
segur.
Tanmateix, tot i la deficiència de la xarxa pedalable, s’observa un bon nombre de
desplaçaments en bicicleta pel nucli urbà. Existeix doncs una bona predisposició de
l’usuari per l’ús de la bicicleta, tot i no disposar de la xarxa necessària, fet que ofereix
bones perspectives de futur. El municipi ja disposa de la demanda necessària per a la
utilització d’una infraestructura per a la bicicleta, ja sigui en forma de mobilitat obligada
(desplaçaments cap a escoles, llocs de treball...) com en forma de la mobilitat no–
obligada (desplaçaments d’esbarjo, cicloturisme, etc.).
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4.1 ITINERARIS PEDALABLES ACTUALS
Al plànol “Xarxa pedalable actual” es poden veure quins trams estan preparats
especialment per a la bicicleta i en quins hi pot compartir la calçada de manera segura
dins del nucli de Palafrugell.
Actualment el ciclista a Palafrugell disposa dels següents espais per circular en
bicicleta:
1. Carrers de plataforma única, pacificats o de prioritat per a vianants.
2. Carrers 20 i carrers de zona 30 compartida amb la resta de vehicles.
3. Carril bici: Palafrugell no disposa de carrils bici per ús exclusiu de les bicicletes
en el seu terme municipal.
4. Vorera bici.
5. Camins Verds.
6. Resta de xarxa viària.

4.1.1 Carrers de plataforma única, pacificats o de prioritat per a
vianants
Un carrer de plataforma única és aquell que té la calçada i la vorera al mateix nivell,
normalment la velocitat està limitada a un màxim de 20 km/h i moltes vegades té la
senyalització de “carrer residencial” (S-28). Aquesta senyalització dóna la prioritat als
vianants. A Palafrugell hi ha 5,4 quilòmetres de carrer de plataforma única, pacificats o
de prioritat per a vianants.
A Palafrugell tenim diversos tipus de carrers i camins amb prioritat per vianants, on la
bicicleta circula de forma habitual.
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Foto 1. Carrer Sant Martí. Font: Elaboració

Foto 2. Carrer de les Ànimes. Font: Elaboració

pròpia, AIM.

pròpia, AIM.

Foto 3. Senyalització de la ruta Pirinexus. Font: Elaboració pròpia, AIM.

Una bona actuació que s’ha observat als carrers de Palafrugell és el reforç de la
senyalització dels camins escolars. Amb el missatge de “mira esquerra” o “mira dreta”
segons la ubicació perquè qui el creui ho faci amb més atenció, i tot pintat de vermell
perquè qui va en cotxe s’alteri i vagi més amb compte.
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4.1.2 Carrers 20 i carrers de zona 30 compartida amb la resta de
vehicles
Un carrer de zona 30 és una via no segregada del trànsit amb una limitació de 30 km/h.
En determinades ocasions (baixes intensitats de trànsit i velocitats reduïdes), una via
oberta a la circulació de vehicles motoritzats pot ser un bon suport d’un itinerari ciclista.
La majoria de carrers que estan referenciats al plànol de la xarxa viària com a vies
veïnals, ja són carrers de zona 30, per això podem afirmar que gran part dels carrers de
Palafrugell, avui en dia, ja són per a circular-hi a 30 km/h.

Foto 4.

Carrer Pi i Maragall amb

Foto 5.

Carrer Bellcaire. Font: Elaboració

Manufactures del Suro. Font: Elaboració pròpia,

pròpia, AIM.

AIM.

A Calella també hi ha zona 30 entre els carrers del Serrà, el carrer de la Gomera i el
carrer Lanzarote.

4.1.3 Carril bici
El municipi de Palafrugell no disposa de carrils bici, tot el que hi ha en trama urbana és
vorera bici.
El carril bici és una via exclusivament reservada per a les bicicletes, situada sobre la
calçada i separada de la resta de la circulació per marques viàries que la delimiten, en
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canvi, a tota la vila, a aquelles vies que tenen senyalització per a la bicicleta, els
vianants i les bicis comparteixen l’ús de la vorera amb un espai reservat a la circulació
dels ciclistes, que hauria d’estar convenientment senyalitzat.

4.1.4 Vorera bici
A Palafrugell hi ha 3,5 quilòmetres de vorera bici, que com ja s’ha especificat, són tots
els itineraris en bicicleta que estan senyalitzats al municipi.


Nou tram de circumval·lació, carrer Metal·lúrgia i avinguda de l’Energia (2.5
Km): Aquesta vorera bici és un carril bidireccional i no tot el traçat està
senyalitzat de la mateixa manera.

El tram que va des de l’av Pompeu Fabra fins a l’av. de l’Energia esta ben senyalitzat
exceptuant-ne alguns punts.

Foto 6. Mala senyalització a la vorera bici de la circumval·lació. Font: Elaboració pròpia, AIM.

A la foto superior, hi podem veure com el pas de tacs està pintat de vermell, igual que el
de vianants. A l’apartat de propostes s’explicarà com s’hauria de fer tota la senyalització
horitzontal perquè sigui el més estandarditzada possible. En aquest cas, la pintura
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vermella només hauria de passar entre l’extrem interior del tac fins a l’altre extrem
interior del tac oposat. I els tacs s’han de pintar sense envair l’espai circulable de la
vorera bici.

Foto 7. Quadrícula bici amb bancs mal ubicats.

Foto 8. Pas de vianants amb carril bici a la

Font: Elaboració pròpia, AIM.

circumval·lació. Font: Elaboració pròpia, AIM.

A la foto 13 podem veure com s’ha habilitat una zona per seure just davant del carril
bici, un lloc no gaire recomanable, ja que les cames dels ciutadans que estiguin
asseguts, envairien el carril. A més, els requadres de la quadrícula bici haurien de ser
de 40 cm x 40 cm com a màxim.

Foto 9. Tram de vorera bici de la

Foto 10.

Final de la vorera bici de la

circumval·lació inacabat. Font: Elaboració

circumval·lació sense senyalitzar. Font:

pròpia, AIM.

Elaboració pròpia, AIM.
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Des del principi de l’av. de l’Energia fins a la carretera C-31 el carril bici esta diferenciat,
però no hi ha senyalitzacions ni verticals ni horitzontals. No està pintada la separació de
carrils ni els espais de conflicte amb el vehicle motoritzat i els vianants. A l’arribar a la
rotonda on es creua amb la C-31 no està solucionada la connexió amb el carril bici que
continua cap a l’hipermercat en sentit sud.

Foto 11.

Vorera bici al costat de la C-31.
Font: Elaboració pròpia, AIM.

Foto 12.

Encreuament de la ruta

Pirinexus amb la C-31. Font: Elaboració pròpia,
AIM.

Després de la rotonda i seguint la carretera C-31 cap a l’oest hi ha un tram de vorera
que no està senyalitzada per on poden anar les bicicletes fins a un encreuament per on
passa la ruta Pirinexus. Aquest punt no té un pas adequat per travessar la carretera i el
ciclista que vulgui passar a l’altra banda ha de modificar la seva trajectòria per poder
seguir.

Foto 13.

Vegetació envaint la vorera bici

Foto 14.

Senyalització

inexistent

al

al tram de circumval·lació. Font: Elaboració

encreuament de la vorera bici amb un pas de

pròpia, AIM.

vianants. Font: Elaboració pròpia, AIM.
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La vorera bici, però, segueix fins a la següent rotonda (davant de l’hipermercat). S’ha de
vigilar el manteniment de la vegetació al costat de la vorera bici perquè no l’envaeixi i hi
hagi una bona circulació. Existeix un punt inacabat on s’ha de pintar una quadrícula bici
(foto 20).


Avinguda d’Espanya i avinguda de Palafrugell (400 m): uns metres de l’av.
Palafrugell des de l’oficina de Turisme i el tram de l’av. d’Espanya fins al carrer
carrilet. Està ben diferenciat l’espai pels vianants de l’espai per la bicicleta. No
disposa de cap mena de senyalització tant vertical com horitzontal ni hi ha
pintats els carrils o els espais de conflicte amb el vehicle motoritzat i els vianants.

Foto 15.

Avinguda d’Espanya. Font:
Elaboració pròpia, AIM.

Foto 16.

Avinguda de Palafrugell. Font:
Elaboració pròpia, AIM.

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


Ruta tren petit, ramal Mont-ras (1,4 km): 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.
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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.

Foto 17.

Senyal de tram compartit

amb vehicles, Ruta del Tren Petit. Font:

Foto 18.

Senyal d’encreuament, Ruta

del Tren Petit. Font: Elaboració pròpia, AIM.

Elaboració pròpia, AIM.



Tram Pirinexus (500m): Hi ha un petit tram de la ruta Pirinexus al nord de
Palafrugell, creuant la C-31, que discorre per una part de terra dins de la zona
urbana. El tram en qüestió no és més llarg de mig quilòmetre i només té
senyalització referent a la ruta a l’encreuament amb la carretera.

Foto 19.

Tram de la ruta Pirinexus.

Font: Elaboració pròpia, AIM.

Foto 20.

Encreuament de la ruta

Pirinexus amb la C-31. Font: Elaboració pròpia,
AIM.
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Cal remarcar que aquest encreuament, tot i estar senyalitzat amb senyalització vertical
d’orientació, no està senyalitzat com cal a la mateixa carretera. No hi ha cap pas ni de
vianants ni de bicicletes per a poder creuar-la de forma segura.

Foto 21.

Senyalització de la ruta Pirinexus. Font: Elaboració pròpia, AIM.

4.1.6 Resta de Xarxa Viària
Tant la xarxa d’accés com la principal a Palafrugell, principalment és de velocitat 50
km/h. En aquesta xarxa, no és recomanable que les bicicletes hi circulin de forma
compartida amb els vehicles motoritzats, essent necessària una infraestructura
segregada. Caldrà veure però la viabilitat de la mateixa i proposar solucions per cada
cas.
Actualment, en aquests carrers, s’hi poden observar bicicletes que circulen, bé sigui per
la vorera o bé per la calçada.
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Foto 22.

Actuació amb pilones per millorar la visibilitat. Font: Elaboració pròpia, AIM.

Una de les bones pràctiques que s’ha observat en la xarxa viària, és la bona visibilitat
d’alguns dels seus passos de vianants, posant un requadre groc amb pilones al mig per
tal de deixar lliure l’espai previ al pas de vianant i millorant així la visibilitat i en
conseqüència, la seguretat de la cruïlla.
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4.2 APARCAMENTS PER A BICICLETES
S’han identificat a Palafrugell un total de 192 places d’aparcament per a bicicletes
ubicades en 26 punts repartits majoritàriament als principals equipaments del municipi.
La majoria d’ells es troben estratègicament situat en punts de generació i atracció de
viatges, com són equipaments municipals (biblioteca, centres d’assistència primària,
centre urbà, centres educatius, estacions de tren, etc.) i en la proximitat de parcs i de
zones de lleure.
El disseny és principalment el d’una roda, que es desaconsella per aparcar amb la
bicicleta amb seguretat. En algun punt hi ha també aparcament tipus universal (U
invertida) o en format pilona.

Foto 23.

Aparcament model U invertida al carrer Cavallers. Font: Elaboració pròpia, AIM
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Seguidament es presenten un seguit de fitxes que avaluen els aparcaments amb els
següents paràmetres:


Ubicació: la via on s’ha localitzat l’aparcament



Tipus: existeixen diferents formes d’aparcament que s’engloben principalment en
aparcaments d’una roda i aparcaments en forma d’U invertida. També poden
haver-hi nous models com els d’alumini i poliuretà.



Nivell de seguretat: Alt pels casos d’aparcament en U invertida o similars i baix
pels aparcaments d’una roda.



Nivell d’ocupació: és alt si al moment de fer el treball de camp hi ha més de la
meitat de places ocupades, sinó és baix.



Capacitat: el nombre de bicicletes aparcades que poden haver-hi.



Observacions: comentaris per saber si s’ha de modificar la ubicació o el tipus
d’aparcament.

PALAFRUGELL

Inventari d'aparcaments per a bicicletes
Ubicació: Carrer Barcelona

Id: 01

Tipus d'aparcament: Una roda

Nivell de seguretat: Baix

Nivell d'ocupació durant la visita: Alt

Nombre de bicicletes que hi caben: 5

Oservacions: Es recomana canviar per aparcaments segurs.
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Inventari d'aparcaments per a bicicletes
Ubicació: Carrer Santa Margarida

Id: 02

Tipus d'aparcament: Una roda

Nivell de seguretat: Baix

Nivell d'ocupació durant la visita: Baix

Nombre de bicicletes que hi caben: 6

Oservacions: És una bona ubicació dins de l’equipament, en aquest cas la Biblioteca. Tot i així es
recomana el seu canvi pel nivell de seguretat baix, i si no pot ser, canviar-ne l’orientació per aparcar
correctament la bicicleta.

Inventari d'aparcaments per a bicicletes
Ubicació: Carrer del Suro

Id: 03

Tipus d'aparcament: Una roda

Nivell de seguretat: Baix

Nivell d'ocupació durant la visita: Baix

Nombre de bicicletes que hi caben: 18

Oservacions: Es recomana canviar per aparcaments segurs.
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Inventari d'aparcaments per a bicicletes
Ubicació: Carrer d'Àngel Guimerà

Id: 04

Tipus d'aparcament: Una roda

Nivell de seguretat: Baix

Nivell d'ocupació durant la visita: Baix

Nombre de bicicletes que hi caben: 6

Oservacions: Es recomana canviar per aparcaments segurs.

Inventari d'aparcaments per a bicicletes
Ubicació: Carrer de Barris i Buixó

Id: 05

Tipus d'aparcament: Una roda

Nivell de seguretat: Baix

Nivell d'ocupació durant la visita: Alt

Nombre de bicicletes que hi caben: 5

Oservacions: Es recomana canviar-ne la ubicació perquè la bici pugui accedir-hi sense haver de salvar
cap obstacle. Convindria substituir per aparcaments segurs.
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Inventari d'aparcaments per a bicicletes
Ubicació: Carrer de la Font

Id: 06

Tipus d'aparcament: U invertida

Nivell de seguretat: Mitjà

Nivell d'ocupació durant la visita: Baix

Nombre de bicicletes que hi caben: 6

Oservacions: Es recomana canviar-ne la ubicació perquè la bici pugui aparcar-hi sense desnivells ni
obstacles i tingui l’espai adequant per deixar-la lligada de manera apropiada. Convindria substituir
per aparcaments d’U invertida més amples.

Inventari d'aparcaments per a bicicletes
Ubicació: Carrer de la Lluna

Id: 07

Tipus d'aparcament: U invertida

Nivell de seguretat: Alt

Nivell d'ocupació durant la visita: Baix

Nombre de bicicletes que hi caben: 6

Oservacions: Es recomana canviar per aparcaments d’U invertida més amples.
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Inventari d'aparcaments per a bicicletes
Ubicació: Carrer Sant Ramón

Id: 08

Tipus d'aparcament: Una roda

Nivell de seguretat: Baix

Nivell d'ocupació durant la visita: Baix

Nombre de bicicletes que hi caben: 6

Oservacions: Es recomana canviar per aparcaments segurs.

Inventari d'aparcaments per a bicicletes
Ubicació: Carrer de Vicenç Roure i Armada

Id: 09

Tipus d'aparcament: U invertida

Nivell de seguretat: Alt

Nivell d'ocupació durant la visita: Baix

Nombre de bicicletes que hi caben: 10

Oservacions: Bona ubicació. Es recomana canviar per aparcaments d’U invertida més amples.
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Inventari d'aparcaments per a bicicletes
Ubicació: Carrer dels Cavallers

Id: 10

Tipus d'aparcament: U invertida

Nivell de seguretat: Alt

Nivell d'ocupació durant la visita: Baix

Nombre de bicicletes que hi caben: 10

Oservacions: Aparcaments amb una amplada correcte per la bona subjecció de la bicicleta.

Inventari d'aparcaments per a bicicletes
Ubicació: Carrer dels Valls

Id: 11

Tipus d'aparcament: U invertida

Nivell de seguretat: Alt

Nivell d'ocupació durant la visita: Baix

Nombre de bicicletes que hi caben: 10

Oservacions: Aparcaments amb una amplada correcte per la bona subjecció de la bicicleta.
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Inventari d'aparcaments per a bicicletes
Ubicació: Carrer Josep Plà

Id: 12

Tipus d'aparcament: Una roda

Nivell de seguretat: Baix

Nivell d'ocupació durant la visita: Baix

Nombre de bicicletes que hi caben: 12

Oservacions: Es recomana canviar per aparcaments segurs.

Inventari d'aparcaments per a bicicletes
Ubicació: Carrer Marçal de la Trinxeria

Id: 13

Tipus d'aparcament: Una roda

Nivell de seguretat: Baix

Nivell d'ocupació durant la visita: Alt

Nombre de bicicletes que hi caben: 5

Oservacions: Es recomana canviar per aparcaments segurs. Si no pot ser, reparar aquest punt perquè
s’hi puguin aparcar 6 bicicletes.
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Inventari d'aparcaments per a bicicletes
Ubicació: Carrer Miguel Hernandez

Id: 14

Tipus d'aparcament: Una roda

Nivell de seguretat: Baix

Nivell d'ocupació durant la visita: Baix

Nombre de bicicletes que hi caben: 6

Oservacions: Es recomana canviar per aparcaments segurs.

Inventari d'aparcaments per a bicicletes
Ubicació: Carrer Sant Sebastià

Id: 15

Tipus d'aparcament: Una roda

Nivell de seguretat: Baix

Nivell d'ocupació durant la visita: Baix

Nombre de bicicletes que hi caben: 6

Oservacions: Es recomana canviar per aparcaments segurs i canviar-ne la ubicació perquè no es trobi
al camí per accedir a la plaça.
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Inventari d'aparcaments per a bicicletes
Ubicació: Carrer Tarongeta

Id: 16

Tipus d'aparcament: U invertida

Nivell de seguretat: Alt

Nivell d'ocupació durant la visita: Baix

Nombre de bicicletes que hi caben: 12

Oservacions: Aparcaments amb una amplada correcte per la bona subjecció de la bicicleta.

Inventari d'aparcaments per a bicicletes
Ubicació: Centre Municipal d'Educació

Id: 17

Tipus d'aparcament: Una roda

Nivell de seguretat: Baix

Nivell d'ocupació durant la visita: Baix

Nombre de bicicletes que hi caben: 5

Oservacions: Es recomana canviar per aparcaments segurs.
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Inventari d'aparcaments per a bicicletes
Ubicació: Carrer Ample

Id: 18

Tipus d'aparcament: Una roda

Nivell de seguretat: Baix

Nivell d'ocupació durant la visita: Baix

Nombre de bicicletes que hi caben: 6

Oservacions: Bona ubicació. Es recomana canviar per aparcaments segurs.

Inventari d'aparcaments per a bicicletes
Ubicació: Carrer Sagunt

Id: 19

Tipus d'aparcament: Una roda

Nivell de seguretat: Baix

Nivell d'ocupació durant la visita: Baix

Nombre de bicicletes que hi caben: 6

Oservacions: Es recomana canviar per aparcaments segurs.
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Inventari d'aparcaments per a bicicletes
Ubicació: Pàrquing, Carrer Anselm Clavé

Id: 20

Tipus d'aparcament: Una roda

Nivell de seguretat: Baix

Nivell d'ocupació durant la visita: Baix

Nombre de bicicletes que hi caben: 6

Oservacions: Es recomana canviar per aparcaments segurs.

Inventari d'aparcaments per a bicicletes
Ubicació: Pàrquing Av. Garcia Lorca

Id: 21

Tipus d'aparcament: Una roda

Nivell de seguretat: Baix

Nivell d'ocupació durant la visita: Baix

Nombre de bicicletes que hi caben: 5

Oservacions: Es recomana canviar per aparcaments segurs.
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Inventari d'aparcaments per a bicicletes
Ubicació: Carrer de les Corts Catalanes

Id: 22

Tipus d'aparcament: Una roda

Nivell de seguretat: Baix

Nivell d'ocupació durant la visita: Baix

Nombre de bicicletes que hi caben: 6

Oservacions: Es recomana canviar per aparcaments segurs.

Inventari d'aparcaments per a bicicletes
Ubicació: Plaça de Sant Jordi

Id: 23

Tipus d'aparcament: Una roda

Nivell de seguretat: Baix

Nivell d'ocupació durant la visita: Alt

Nombre de bicicletes que hi caben: 5

Oservacions: Es recomana canviar per aparcaments segurs i canviar-ne la ubicació perquè sigui de
més fàcil accés i estigui més a prop dels veïns a qui va destinat.
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Inventari d'aparcaments per a bicicletes
Ubicació: Travessia de Rosa Laviña

Id: 24

Tipus d'aparcament: Una roda

Nivell de seguretat: Baix

Nivell d'ocupació durant la visita: Baix

Nombre de bicicletes que hi caben: 6

Oservacions: Es recomana canviar per aparcaments segurs.

Inventari d'aparcaments per a bicicletes
Ubicació: Carrer Begur

Id: 25

Tipus d'aparcament: U invertida

Nivell de seguretat: Alt

Nivell d'ocupació durant la visita: Baix

Nombre de bicicletes que hi caben: 8

Oservacions: Es recomana canviar per aparcaments d’U invertida més amples.
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Inventari d'aparcaments per a bicicletes
Ubicació: Pàrquing Av. Garcia Lorca

Id: 26

Tipus d'aparcament: U invertida

Nivell de seguretat: Alt

Nivell d'ocupació durant la visita: Baix

Nombre de bicicletes que hi caben: 10

Oservacions: Es recomana canviar per aparcaments segurs.
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La taula següent reflecteix els 26 emplaçaments d’aparcament de bicicletes identificats
a Palafrugell.

Id

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Ubicació

Carrer Barcelona
Carrer Santa Margarida
Carrer del Suro
Carrer Àngel Guimerà
Carrer de Barris i Buixó
Carrer de la Font
Carrer de la Lluna
Carrer de Sant Ramón
Carrer de Vicenç Roure i Armada
Carrer dels Cavallers
Carrer dels Valls
Carrer Josep Pla
Carrer Marçal de la Trinxeria
Carrer Miguel Hernández
Carrer Sant Sebastià
Carrer Tarongeta
Centre Municipal d'Educació
Carrer Ample
Carrer Sagunt
Pàrquing, Carrer Anselm Clavé
Pàrquing Av. Garcia Lorca
Carrer de les Corts Catalanes
Plaça de Sant Jordi
Travessia de Rosa Laviña
Carrer Begur
Oficina de turisme

Tipus

Una roda
Una roda
Una roda
Una roda
Una roda
U invertida
U invertida
Una roda
U invertida
U invertida
U invertida
Una roda
Una roda
Una roda
Una roda
U invertida
Una roda
Una roda
Una roda
Una roda
Una roda
Una roda
Una roda
Una roda
Una roda
U invertida

Se'n
Número Nivell de
recomana
de places seguretat
el canvi

5
6
18
6
5
6
6
6
10
10
10
12
5
6
6
12
5
6
6
6
5
6
5
6
8
10

Baix
Baix
Baix
Baix
Baix
Alt
Alt
Baix
Alt
Alt
Alt
Baix
Baix
Baix
Baix
Alt
Baix
Baix
Baix
Baix
Baix
Baix
Baix
Baix
Alt
Alt

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No

Figura 10. Taula resum de l’inventari aparcaments a Palafrugell. Font: Elaboració pròpia, AIM.

En total es recomana el canvi de 22 punts dels 26 identificats per tal de fer-los més
segurs. Aquests canvis són per passar d’aparcaments d’una roda a un altre model que
sigui més segur.
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Durant el treball de camp, s’han observat bicicletes aparcades de forma irregular degut
a la maca d’aparcaments. Alguns exemples els veiem a continuació:

Foto 24.

Bici mal estacionada a la plaça

del Sol. Font: Elaboració pròpia, AIM.

Foto 25.

Bici mal estacionada al carrer

dels Valls. Font: Elaboració pròpia, AIM.

Els fanals són un punt habitual on s’observen bicicletes en les zones que no hi ha prou
estacionament o queda massa allunyat dels punts d’interès dels ciclistes. També es
troben bicicletes mal estacionades a punts confluïts com bars o supermercats.
A l’apartat de propostes es tindran en compte les localitzacions d’aquests punts i es pot
proposar ubicar-hi aparcaments, ja que s’hi observa una demanda existent.

Foto 26.

Bici mal estacionada a la plaça

del museu del suro Font: Elaboració pròpia, AIM.

Foto 27.

Bici mal estacionada a

l’avinguda de la Generalitat: Elaboració pròpia,
AIM.
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Foto 28.

Bici mal estacionada a l’estació d’autobusos de Palafrugell. Font: Elaboració pròpia, AIM.

A la foto 28 hi podem veure una bicicleta mal estacionada a l’estació d’autobusos, un
lloc de trobada i de trànsit on no hi ha un aparcament regulat, tot i que té l’espai idoni
per instal·lar-lo. Convindria que aquest espai tingués un punt d’estacionament de
bicicletes perquè l’usuari que utilitzi l’autobús, sobretot per motius de feina o perquè
l’agafi regularment, pugui fer un canvi modal de transport i aprofiti millor el temps de
viatge.
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5 Estat de la connectivitat
5.1.1 Continuïtat de la xarxa dins de cada nucli


Palafrugell: actualment Palafrugell disposa d’itineraris pedalables, però com a
xarxa es pot considerar incompleta i desconnexa. Al centre s’hi concentren els
carrers de plataforma única i de prioritat invertida mentre que a la part més
externa de Palafrugell s’hi troben, sense connexió, vorera bici, camins verds i
trams de carrers de zona 30.

Figura 11. Xarxa pedalable actual. Font: Elaboració pròpia, AIM.



Calella: hi ha un carrer de connexió principal, l’av. Joan pericot i Garcia / av.
d’Antoni J. Rovira, que és dels poc dins del nucli que tingui l’amplada suficient
per pensar en un espai per a la bicicleta. Tampoc disposa d’una infraestructura
dedicada a la mobilitat amb bicicleta tot i que s’hi poden observar alguns
aparcaments.
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Llafranc: té bastant desnivell des de les platges fins al far i no disposa de cap
senyalització per la bicicleta. Tampoc disposa d’una infraestructura dedicada a la
mobilitat amb bicicleta tot i que es poden observar alguns aparcaments.



Tamariu i Llofriu: són nuclis petits sense itineraris senyalitzats per a la bicicleta.
Tampoc disposa d’una infraestructura dedicada a la mobilitat amb bicicleta tot i
que es poden observar alguns aparcaments.

5.1.2 Continuïtat de la xarxa entre nuclis

Figura 12. Radi d’influència d’itineraris quotidians en bicicleta des de Palafrugell: Font: AIM,
elaboració pròpia a partir de Google Maps.

Un itinerari d’uns 10 Km es consideren el límit per als desplaçaments quotidians
(estudis, feina, encàrrecs) en bicicleta. Des de Palafrugell, amb 10 km s’arriba
perfectament a Pals, Begur, Palamós i Calonge a part dels nuclis de Calella, Llafranc i
Tamariu que són del municipi. L’única connexió que hi ha amb bicicleta avui en dia és la
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ruta Pirinexus de Palafrugell a Palamós. Per tant si s’adeqüen altres itineraris com el de
la carretera vella entre Palafrugell i Calella, creixerà l’ús de la bicicleta, sobretot el de
cicloturisme i esportiu.


El cicloturisme, és important a Palafrugell i genera un impacte positiu al comerç
i a tota la ciutadania en general. Les vies verdes cada cop tenen més visitants i
no paren d’ampliar-se.



El Ciclisme esportiu també és important per la comarca.
o L’entorn natural fa idoni la pràctica d’esport, tant en BTT, com amb
bicicleta de carretera. Ja hi ha rutes BTT publicades. Ciclistes amateurs
utilitzen els entorns de la capital per a exercir els seus hobbies i encara
es pot potenciar més.
o També s’entrenen diferents equips professionals, tant per les carreteres
com per les muntanyes de l’entorn de Palafrugell, aprofitant el bon clima
de la zona i les condicions tant de les carreteres com dels camins.

Foto 29.

Ciclista entrenant a la carretera vella de Calella. Font: elaboració pròpia, AIM.
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Cap de les connexions entre nuclis dins del municipi està correctament resolta per la
mobilitat en bicicleta, i tot i que la distància per a cada recorregut és bona pels
desplaçaments quotidians i per acostar-se a les platges en el cas de Tamariu, Llafranc i
Calella. A continuació es mostren les diferents opcions per fer els trajectes
intermunicipals:
-

De Palafrugell a Calella i Llafranc (4km, 46m de desnivell acumulat):
l’itinerari més directe entre aquests dos nuclis es pot fer mitjançant l’av. del Mar
(GIV-6546) o per la carretera vella (GIP-6543 per anar a Calella i la bifurcació
GIP-6544 per Llafranc). L’avinguda del Mar té un espai segregat per a vianants
en tot el seu traçat que s’utilitza per a la bicicleta, però no te cap senyalització
que li faci referència i l’espai no és suficient per compartir l’itinerari amb el
vianant.

La carretera vella també és freqüentada per ciclistes, ja que forma part de les
carreteres per cicloturistes, tot i no tenir cap espai segregat.
En aquest Pla Director de la Bicicleta es presentarà un estudi d’alternatives
per aquest eix.
-

De Palafrugell a Tamariu (4km, 176m de desnivell acumulat): el camí més
recte per fer aquest trajecte és utilitzant el camí vell de Tamariu. És una pista
que no té cap espai ni senyalització per la bicicleta, fet que pot arribar a
comprometre la seguretat del ciclista.

-

De Palafrugell a Llofriu (3,5km, 37m de desnivell acumulat): encara que hi
hagi poca distància entre aquests nuclis i el recorregut és relativament pla, és
difícil no haver d’utilitzar la C-31 o la C-66 i si es passa per camins, no hi ha cap
senyalització per la bicicleta.

-

De Calella a Llafranc (850m, 34m de desnivell acumulat): per fer aquesta
connexió es pot anar des de l’av. Joan Pericot i Garcia fins al carrer Roger de
Llúria, al centre de Llafranc, per la plaça Doctor Trueta. Es fa tot el recorregut per
trama urbana sense cap espai ni senyalització per la bicicleta i el desnivell és
només de 30 metres.
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-

De Llafranc a Tamariu (5km, 181m de desnivell acumulat): per fer aquest
recorregut es podria anar fent l’itinerari el més recte possible pel tram del camí
de ronda que voreja la costa, però és impracticable per la bicicleta ja que hi ha
punts on el camí és massa estret o no té la seguretat adequada pel ciclista, a
part dels punts on hi ha graons i escales. En comptes de fer el camí per la costa
s’ha d’anar per l’interior a buscar el camí vell de Tamariu amb un desnivell
considerable de 100 metres i sense cap espai ni senyalització per la bicicleta.

Existeix una densa xarxa cicloturística que discorre per diverses carreteres, unint
Palafrugell amb Calella, Llafranc, Tamariu, Begur, Pals i d’altres nuclis juntament amb
les vies verdes que transcorren pel municipi de Palafrugell.
Per un costat, és l’inici de la via verda: “Ruta del Tren Petit”, que connecta Palafrugell
amb Palamós i que en els pròxims anys connectarà amb Calonge, Platja d’Aro i Girona.
A més, també creua Palafrugell la xarxa Pirinexus; ruta circular cicloturística que aprofita
en part les vies verdes existents i que connecta Palafrugell amb França, a través de
diversos municipis del Baix i l’Alt Empordà.
Al document “Proposta d’itinerari de la ruta Pirinexus pel centre de Palafrugell” (projecte
realitzat per AIM S.L.), ja es fa referència a connectar les vies verdes per un itinerari
més cèntric enllaçant les rutes cicloturistes i les voreres bici existents.

5.1.3 Avaluació de l’estat de la connectivitat
Per dimensionar quines seran les propostes dins d’aquest Pla director de la Bicicleta per
millorar la xarxa d’itineraris pedalables i la connectivitat entre els nuclis i dins dels nuclis,
es fa una taula resum amb una qualificació pels diferents ítems a tenir en compte.
Per una banda es valora la infraestructura existent com la característica amb més pes
específic a tenir en compte, també es valoren altres aspectes com el desnivell o la
distància, i també es contempla el trànsit com un element significatiu a l’hora de decidir
la idoneïtat del trajecte.
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Figura 13. Taula resum d’avaluació de l’estat de la connectivitat. Font: Elaboració pròpia, AIM.

Com es pot veure a la taula resum, només hi ha infraestructura per la bicicleta dins de
Palafrugell, on és insuficient, i entre Palafrugell i Calella i Llafranc, on hi ha la carretera
vella, amb una bona potencialitat per ser un itinerari pedalable i on també hi ha
l’avinguda del mar. Per això aquests dos trajectes són els que tenen un nivell de
connectivitat correcte, i per tant les propostes d’aquest pla aniran encarades a millorarlos.
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5.2 ÚS DE LA BICICLETA
Per tal de copsar les impressions dels usuaris de la bicicleta a Palafrugell, s’han realitzat
un total de 25 enquestes on es preguntava als que anaven en bici, quina és la seva visió
en diferents aspectes de la bicicleta a Palafrugell.
Les enquestes s’han realitzat en dies feiners i de forma aleatòria durant dos dies entre
les 9h del matí i les 14h del migdia.
S’ha de tenir en compte que el mostreig no és aleatori, sinó que s’han considerat 2
col·lectius representatius de Palafrugell. S’ha fet focus a aquells que utilitzen la bicicleta
de forma quotidiana, s’ha evitat preguntar al ciclista de “mallot”. Els resultats es
resumeixen a continuació.
A més, també s’han recopilat 46 enquestes, diferents a les 25 anteriors, que s’han
distribuït a diferents hotels i comerços de la zona i que han omplert els cicloturistes que
passaven pel municipi.
A continuació es mostren els resultats tant de les enquestes als usuaris de la bicicleta
com de les que s’han fet referents al cicloturisme i se’n extreuen unes conclusions
generals.

5.2.1 Enquestes als usuaris de la bicicleta

Perfil dels enquestats
Dels 25 enquestats, el 8% eren dones i el 92% homes. Com que la mostra es petita no
es pot prendre la diferencia de gènere com una dada significativa per deduir que les
dones utilitzen menys la bicicleta. La major part dels enquestats estan a les franges
d’edat d’entre 18 i 65, només el 24% dels enquestats són més petits de 18 anys i més
grans de 65 anys.
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Figura 14. Gènere de l’enquesta a

Figura 15. Franja d’edat de l’enquesta a

ciclistes de Palafrugell. Font:

ciclistes de Palafrugell. Font:

Elaboració pròpia, AIM.

Elaboració pròpia, AIM.

La majoria d’enquestats fan servir una bicicleta de ciutat o plegable, un 57% en total,
mentre que un 35% utilitzen bicicletes tipus BTT. Aquests percentatges s’adeqüen a la
resposta de la pregunta següent en referència a l’ús de la bicicleta, on el 80% la utilitzen
per un ús quotidià i un 20% per ús esportiu.

Figura 16. Tipus de bicicleta de l’enquesta

Figura 17. Ús de la bicicleta de l’enquesta

a ciclistes de Palafrugell. Font:

a ciclistes de Palafrugell. Font:

Elaboració pròpia, AIM.

Elaboració pròpia, AIM.

Un 56% dels enquestats estan ocupats i es pot ressaltar que un 24% són jubilats, un
pes important tenint en compte que s’han realitzat 25 enquestes.
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Figura 18. Activitat dels ciclistes enquestats de Palafrugell. Font: Elaboració pròpia, AIM.

De tots els enquestats només un portava casc, no obstant, s’ha enquestat als usuaris
“no esportius” on és menys habitual l’ús del casc.
Dades del desplaçament
Del total d’enquestats, en referència al motiu dels desplaçaments que realitzen, es pot
destacar que sobretot agafen la bicicleta per oci, per fer esport i un 23% per anar o
tornar de treballar.

Figura 19. Motiu de desplaçament de l’enquesta a ciclistes de Palafrugell. Font: Elaboració pròpia,
AIM.
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Pel que fa a la freqüència d’ús de la bicicleta, més del 50% dels enquestats la utilitzen
cada dia, més del 75% alguna vegada a la setmana.

Figura 20. Freqüència d’ús de la bici de l’enquesta a ciclistes de Palafrugell. Font: Elaboració pròpia,
AIM.

Respecte per on es desplacen dins de Palafrugell, el 61% dels enquestats es mouen pel
nucli urbà i en menors percentatges als nuclis de costa. A la pregunta “Per on es
desplaça fora de Palafrugell?” el 44% dels enquestats no es desplacen fora del nucli de
Palafrugell i el 40% dels desplaçaments interurbans els fan per les vies verdes i per la
ruta Pirinexus.

Figura 21. Desplaçaments intra-

Figura 22. Desplaçaments inter-

municipals de l’enquesta a ciclistes de

municipals de l’enquesta a ciclistes de

Palafrugell. Font: Elaboració pròpia,

Palafrugell. Font: Elaboració pròpia,

AIM.

AIM
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Ús de la infraestructura existent
Quan es demana als enquestats pel lloc on aparquen la bicicleta, només un 12% fa ús
dels pàrquings bici al municipi i la majoria dels usuaris aparquen dins d’un recinte.
Remarcar que un 32% aparca al mobiliari urbà (fanals, bancs, senyals de trànsit,
arbres...).

Figura 23. Dades d’ús de l’estacionament de l’enquesta a ciclistes de Palafrugell. Font: Elaboració
pròpia, AIM.

Quan s’ha preguntat per on circulen si no hi ha carril bici, un 37% ha respost a la
calçada enganxat a la dreta, un 26% per voreres amples i un 19% en calçada pel centre
de la via.

Figura 24. Dades d’ús de circulació de les bicis de l’enquesta a ciclistes de Palafrugell. Font:
Elaboració pròpia, AIM.
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Valoració del servei
A l’hora de valorar el servei s’ha preguntat als enquestats per què creuen que no
s’utilitza més la bicicleta a Palafrugell, i la gran majoria (52%) ha respost que és per
inseguretat al compartir la calçada. Un 26% creu que és per la manca de carrils bici al
municipi, per tant, més de tres quartes parts dels enquestats creuen necessari que hi
hagi més espais dedicats només a la bicicleta, espais segregats del trànsit i segurs al
circular-hi. També es té en compte que un 11% creu que no s’utilitza més la bicicleta per
culpa de pendents massa elevades.

Figura 25. Valoració ús de la bici de l’enquesta a ciclistes de Palafrugell. Font: Elaboració pròpia,
AIM.

També s’ha volgut valorar per què s’utilitza la bicicleta, i les respostes més escollides
són amb un 35% per fer exercici i amb un 31% perquè és més ràpid.
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Figura 26. Valoració ús de la bici de l’enquesta a ciclistes de Palafrugell. Font: Elaboració pròpia,
AIM.

5.2.2 Enquestes als cicloturistes

Perfil dels enquestats
Dels 46 enquestats, el 46% eren dones i 54% eren homes.

La major part dels

enquestats estan en les franges d’edat d’entre 18 i 65 anys. Només el 7% dels
enquestats són menors d’edat. Un 24% dels enquestats té una edat d’entre 18 i 25
anys. Els enquestats que tenen entre 36 i 50 anys conformen el 13%. La franja d’edat
més nombrosa es comprèn entre els 51 i 65 anys, representant el 30% del total dels
enquestats. Per finalitzar, el 26% dels enquestats superen els 65 anys.
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Figura 27. Gènere de l’enquesta de
cicloturisme de Palafrugell. Font:
Elaboració pròpia, AIM.

Figura 28. Franja d’edat de l’enquesta
de cicloturisme de Palafrugell.
Font: Elaboració pròpia, AIM.

La procedència geogràfica dels enquestats és bastant diversa. Un 65% dels enquestats
és estranger i un 28% dels enquestats és de Catalunya. Només un 7% és de la resta
d’Espanya.

Figura 29. Procedència de l’enquesta de cicloturisme de Palafrugell. Font: Elaboració
pròpia, AIM.

72
Pla Director de la Bicicleta de Palafrugell

Referent al tipus de bicicleta utilitzada, un 41% dels enquestats utilitza una BTT. El 22%
dels enquestats utilitza una bicicleta de carretera i un 17% utilitza una bicicleta de
trekking. La bicicleta elèctrica l’utilitza el 13% dels enquestats, i un 7% utilitza un altre
tipus de bicicleta.

Figura 30. Tipus de bicicleta de l’enquesta de cicloturisme de Palafrugell. Font: Elaboració
pròpia, AIM.

Un 54% dels enquestats tenen la bicicleta en propietat. Per altra banda, un 46% dels
enquestats tenen la bicicleta en lloguer. Del total dels enquestats, un 64% estava
realitzant un cicloturisme vacacional. El 9% era esportiu i un 7% era local.

Figura 31. Pertinença de la bicicleta de
l’enquesta de cicloturisme de
Palafrugell. Font: Elaboració pròpia,
AIM.

Figura 32. Tipus de cicloturisme de
l’enquesta de cicloturisme de
Palafrugell. Font: Elaboració pròpia,
AIM.
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L’ús del casc entre els enquestats és del 57%, una xifra que hauria de ser més elevada
ja que els cicloturistes moltes vegades s’endinsen en rutes amb desnivells i fan un ús de
la bicicleta més esportiu, on és més necessari l’ús del casc.
Referent a l’activitat de l’enquestat, un 39% està ocupat. Aquest percentatge és bastant
similar al nombre de jubilats enquestats, que també representen un 39%. Per altra
banda, un 13% dels enquestats són estudiants i un 9% altres. Cap dels enquestats
estava a l’atur.

Figura 33. Activitat de l’enquestat de l’enquesta de cicloturisme de Palafrugell. Font:
Elaboració pròpia, AIM.

Dades del viatge i coneixement de la zona
Referent a la durada del viatge, el 24% era d’un dia. Un altre 24% era d’entre 2 i 4 dies.
Els enquestats que estaven de 5 a 7 dies representen el 29% del total, i els que estan
entre 8 i 14 dies 14%. Només el 9% estava més de 14 dies.
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Figura 34. Durada del viatge de l’enquesta de cicloturisme de Palafrugell. Font: Elaboració
pròpia, AIM.

El 83% dels enquestats s’allotjava en un Càmping. Només un 17% dels enquestats
s’allotjava en un hotel. Cap dels enquestats s’allotjava en un Alberg, habitació o pensió.

Figura 35. Tipus d’allotjament de l’enquesta de cicloturisme de Palafrugell. Font: Elaboració
pròpia, AIM.

Respecte a la preparació de la ruta, els enquestats hi han diversos mètodes. El més
estès, amb un 24%, és internet. Un 13% ha utilitzat mapes i un 9% llibres-guia. Només
el 4% ha utilitzat webs oficials i un 2% ha utilitzat fulletons. El 4% ha utilitzat el “boca-
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orella” i el 7% ha utilitzat oficines de turisme. Cap d’ells ha utilitzat una agència de
viatges. Un 37% dels enquestats afirma utilitzar més d’un mètode.

Figura 36. Preparació de la ruta de l’enquesta de cicloturisme de Palafrugell. Font:
Elaboració pròpia, AIM.

Referent al coneixement del segell Bed&Bike, el 89% dels enquestats afirma que no el
coneix. Com que no es coneix el segell, a la pregunta de si l’utilitzarien al fer una ruta
gairebé el 100% va respondre que no.

Figura 37. Coneix el segell Bed&Bike a l’enquesta de cicloturisme de Palafrugell. Font:
Elaboració pròpia, AIM.
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El 61% dels enquestats desconeix les rutes del territori. Un 4% coneix la ruta Pirinexus i
un altre 4% coneix la xarxa de carreteres cicloturistes del Baix Empordà. L’11% dels
enquestats coneix el Tren Petit. Un altre 20% afirma conèixer almenys dues de les rutes
mencionades anteriorment.

Figura 38. Coneixença de les rutes a l’enquesta de cicloturisme de Palafrugell. Font:
Elaboració pròpia, AIM.

Del total dels enquestats, un 72% no realitzava cap ruta. El 6% realitzava la ruta
Pirinexus, un altre 7% realitzava la ruta Tren Petit i un altre 6% realitzava la ruta de la
xarxa de carreteres cicloturistes del Baix Empordà. Un 9% afirmava estar realitzant més
d’una.

Figura 39. Realització de les rutes a l’enquesta de cicloturisme de Palafrugell. Font:
Elaboració pròpia, AIM.
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Referent a l’aparcament de les bicicletes, un 38% dels enquestats l’aparca en el
mobiliari urbà. Els enquestats que guarden les seves bicicletes dins d’un recinte
representen el 24%. El 17% l’aparca en aparcaments per a bicicletes, i un 20% altres.

Figura 40. Aparcament a l’enquesta de cicloturisme de Palafrugell. Font: Elaboració pròpia,
AIM.

Els enquestats van ser preguntats per on circulen en el cas que no hi hagi carril bici. La
resposta va ser bastant unànime, amb un 76% circulant per la calçada enganxats a la
dreta. Un 15% va respondre per una vorera ample. El 9% restant es distribueix entre
anar per una vorera estreta, anar pel centre de la calçada o altres.

Figura 41. Circulació a l’enquesta de cicloturisme de Palafrugell. Font: Elaboració pròpia,
AIM.
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En relació a on circulen els enquestats a l’anar a Calella o Llafranc, un 39% ho fa per la
carretera vella. Un 26% ho fa per la muntanya i un 18% ho fa mitjançant l’avinguda del
mar. Un 18% restant no hi va.

Figura 42. Per on es circula a l’enquesta de cicloturisme de Palafrugell. Font: Elaboració
pròpia, AIM.

Els enquestats també van ser preguntats per on circulen quan van a Tamariu o a Cala
Pedrosa. Un 50% dels enquestats no hi anava, un 33% ho feia pel camí vell i el 17% ho
feia per la carretera.

Figura 43. Per on es circula a l’enquesta de cicloturisme de Palafrugell. Font: Elaboració
pròpia, AIM.

Preguntats pel cas que hi hagués una via verda, gairebé el total dels enquestat van
respondre que l’utilitzarien.
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Valoració de les rutes i itineraris
Preguntats pel nivell de senyalització, el 16% dels enquestats el qualifica de molt bo. Un
51% de bo, i un 29% el qualifica de regular. El 4% dels enquestats el qualifica de
deficient.

Figura 44. Nivell de senyalització a l’enquesta de cicloturisme de Palafrugell. Font:
Elaboració pròpia, AIM.

Respecte a la percepció de seguretat que tenen els enquestats, el 64% afirma que és
bona. Un 11% la qualifica de molt bona i un 24% la qualifica de regular. En cap cas els
enquestats l’han qualificat de deficient.

Figura 45. Percepció de seguretat a l’enquesta de cicloturisme de Palafrugell. Font:
Elaboració pròpia, AIM.
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El 68% dels enquestats opina que és fàcil l’estacionament a Palafrugell. L’11% dels
enquestats diu que és molt fàcil i el 21% dels enquestats diu que és difícil. En cap cas
diuen que és molt difícil.

Figura 46. Nivell de senyalització a l’enquesta de cicloturisme de Palafrugell. Font:
Elaboració pròpia, AIM

5.2.3 Valoració i conclusions de les enquestes
S’analitzen primer els resultats de les enquestes dels usuaris de la bicicleta dins de nucli
urbà de Palafrugell i tenint en compte que, com ja s’ha especificat, els enquestats no
han estat ciclistes aleatoris, s’ha arribat a les següents conclusions:


Al municipi de Palafrugell hi ha una quantitat considerable d’usuaris de la
bicicleta que l’utilitza amb regularitat, sobretot dins del nucli urbà.



Gairebé cap dels enquestats utilitzen el casc com a element de seguretat tot i
que sense infraestructura circulen per calçada i a l’hora de valorar, destaquen la
inseguretat al compartir la calçada.



El motiu pel qual s’utilitza la bicicleta al municipi és sobretot per fer esport i per la
rapidesa del vehicle dins de la trama urbana, ja que també s’utilitza en un alt
percentatge per anar a treballar i per oci.
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Les vies verdes són els itineraris més utilitzats per fer els desplaçaments
interurbans amb bicicleta.



Pocs enquestats utilitzen els aparcaments bici disponibles bé sigui perquè les
seves destinacions no disposen d’aparcament o bé perquè manquen més
aparcaments segurs (en U invertida).

En definitiva, la bicicleta té potencial de creixement. Cal crear més infraestructura
ciclista allà on calgui i generar més percepció de seguretat allà on no es pugui fer
infraestructura i s’hagi d’optar per la convivència entre modes de transport. Així mateix,
caldrà augmentar l’aparcament bicicleta per oferir un millor servei i promocionar-ne l’ús
per tal que canviï la percepció cultural de la mateixa.
Pel que fa als resultats de les enquestes passades a cicloturistes se’n poden extreure
les següents conclusions:


El 56% dels enquestats té més de 51 anys. Per tant, el cicloturisme és
especialment atractiu en aquesta franja d’edat.



Més de la meitat dels enquestats són estrangers, i això implica que la
senyalització estigui també en anglès. El 67% dels enquestats qualifica la
senyalització de bona o molt bona.



Segurament tots els que lloguen bicicleta (gairebé la meitat dels enquestats)
tenen el casc i molts particulars no n’utilitzen, ja que només el 53% dels
enquestats duia casc.



Els viatges del cicloturista a Palafrugell majoritàriament van de 2 a 7 dies de
durada i l’allotjament més escollit és el càmping seguit de l’hotel.



Les rutes del voltant de Palafrugell i la seva utilització tenen un alt
percentatge de desconeixement (al voltant del 60% dels enquestats), així
com el segell Bed&Bike.



Per anar a Calella, Llafranc, Tamariu i Cala Pedrosa molts utilitzen les
carreteres o no s’hi apropen per falta d’itineraris, si existís una via verda, la
gran majoria dels usuaris sí que l’utilitzarien.



Gairebé el 40% dels enquestats aparca les seves bicicletes en mobiliari urbà.
Dada que contrasta amb un 70% dels enquestats que assegura que trobar
aparcament a Palafrugell és fàcil.
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En un entorn natural tan favorable com el de Palafrugell, el cicloturisme pot créixer
qualitativament si es donen opcions segures a la bicicleta. El gran nombre de rutes
entre les poblacions de l’Empordà faciliten que els turistes passin pel municipi i això
l’incentiva econòmicament, si a més es creen noves vies verdes i connexions pel
cicloturisme a Palafrugell tant pel turisme com per la mobilitat quotidiana augmentarà
l’ús de la bicicleta.
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5.3 POTENCIALITAT DE LA BICICLETA
El municipi de Palafrugell, per les seves característiques tant geogràfiques, com
demogràfiques, té una potencialitat determinada en relació a l’ús de mitjans més
sostenibles en general i de la bicicleta en concret.

5.3.1 Punts forts i debilitats
Entre els punts forts per la circulació en bicicleta que té Palafrugell, trobem els que es
comenten a continuació:


La zona urbana del municipi és, en general, força plana i amb uns pendents
assequibles per a la bici en la major part.



Dins dels nuclis urbans encara s’hi pot potenciar molt la bicicleta. En el cas de
Palafrugell, tancant el circuit de voreres bici que fan la circumval·lació i pels
altres nuclis habilitant espais ja existents perquè siguin exclusius o compartits
amb bicicletes. Amb més senyalització de zona trenta, la bicicleta es podria
moure més segura per qualsevol dels nuclis del municipi.



Entre Palafrugell i Calella es remarca la carretera vella com a punt fort per ser
un itinerari per la bicicleta. Ara ja s’utilitza com a tal, però amb una proposta
adequada perquè es pugui fer el trajecte amb més seguretat, poden augmentarne els usuaris.



Als voltants de la zona urbana de Palafrugell hi ha rutes com la Pirinexus i altres
camins verds i vies verdes, que amb les connexions adequades són perfectes
per gaudir del cicloturisme de la zona.



Hi ha la previsió d’instal·lar carregadors per bicicletes elèctriques a diferents
punts de Palafrugell:
o Hotel Alga (de Novara Hotels)

o Hotel Hostalillo

o Cala Marquesa

o Hotel St. Roc
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5.3.2 Debilitats


Les poques alternatives pel transit de pas d’algun dels eixos que s’han de
compartir amb les bicicletes.



Gran utilització del cotxe com a transport quotidià (cultura del cotxe).



Carència d’infraestructura per a la bicicleta en alguns punts estratègics com
l’estació d’autobusos.



Preocupa la dificultat de connexió de la via verda i camins rurals amb el
centre del nucli urbà, en el cas de Palafrugell.

5.3.3 Projectes futurs programats
 Av. Carrilet
Actualment tota l’avinguda Carrilet està en obres, però ja està planejat fer-hi una vorera
bici que vagi des de l’encreuament amb avinguda Espanya fins a l’avinguda de la
Generalitat, abans de l’estació d’autobusos. Aquests itinerari pedalable pot començar a
formar un eix per travessar amb bicicleta Palafrugell de sud a nord fins a l’hipermercat
Esclat, on hi ha el final d’una vorera bici.

Foto 30.

Futur itinerari per bicicletes a

l’avinguda Carrilet. Font: Elaboració pròpia, AIM.

Foto 31.

Obres a l’avinguda carrilet.

Font: Elaboració pròpia, AIM.
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 Avinguda Josep Vergés i Mata
Entre la plaça Europa i la plaça Josep Pallach i seguint l’avinguda de Josep Vergés i
Mata abans d’arribar al carrer Raval Sant Ponç hi ha obres per construir una nova
vorera que anirà per la part nord del tram de la plaça Pallach i a ambdós costats de
l’avinguda Josep Vergés i Mata.
A la vorera est de l’avinguda Josep Vergés i Mata ja hi ha executada una vorera bici.

Foto 32.

Vorera bici a la Plaça Josep

Pallach. Font: Elaboració pròpia, AIM.

Foto 33.

Vorera bici a l’avinguda de

Josep Vergés i Mata. Font: Elaboració pròpia,
AIM.

Foto 34.

Vorera a la plaça Josep Pallach. Font: Elaboració pròpia, AIM.
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 Circumval·lació nord
La circumval·lació nord que ja hem mencionat com a vorera bici actual també correspon
a aquest apartat de projectes futur ja que, com es pot veure a les següents fotografies hi
ha un tram del carrer Metal·lúrgia fins al principi de l’avinguda de l’Energia que falta
pavimentar i adequar amb la senyalització vertical i horitzontal corresponent.

Foto 35.

Vorera bici inacabada a la

Foto 36.

Tram a pavimentar a la

circumval·lació nord. Font: Elaboració pròpia,

circumval·lació nord. Font: Elaboració pròpia,

AIM.

AIM.

A més, durant la redacció d’aquest pla director s’han començat les obres a la part de
carril bici que falta perquè la circumval·lació acabi a la rotonda abans de l’avinguda de
l’Energia.
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Figura 47. Projecte de la cruïlla de Metal·lúrgia (Zona industrial). Font: Elaboració pròpia, AIM.

A la recent circumval·lació al nord de Palafrugell, que uneix l’avinguda de Pompeu
Fabra amb el carrer de la metal·lúrgia, falta que s’hi acabi de pavimentar algun tram de
vorera bici, ja planejat. La següent proposta pretén ajuntar la vorera bici que acaba
abans de l’avinguda de l’Energia amb la vorera bici que comença a l’avinguda de
l’Energia amb el carrer de la Llum i que arriba fins a la ruta Pirinexus a la C-31.Per fer
possible aquesta proposta s’han de seguir els següents passos:
-

Aplicar el projecte de la cruïlla Metal·lúrgia per fer un tram de carril bici que arribi
fins a la rotonda.
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Foto 37.

Final inacabat al carrer de la

Foto 38.

Metal·lúrgia. Font: Elaboració pròpia, AIM.

Foto 39.

Final inacabat al carrer de la

Metal·lúrgia. Font: Elaboració pròpia, AIM.

Espai per la proposta del carril

bici projectat. Font: Elaboració pròpia, AI

Foto 40.

Obres al carril bici projectat.

Font: Elaboració pròpia, AIM.

 Via Verda paral·lela a l’autovia (Via Verda fins Cala Pedrosa, paral·lela a
la carretera GIV -6542).
Projectada des de l’agost de 2017, es vol fer una via verda per arribar des del nucli de
Palafrugell fins a La Pedrosa paral·lela a la carretera GIV-6542 i majoritàriament
adaptada amb sauló i parts de paviment asfàltic.
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Figura 48. Projecte a la carretera GIV-6542. Font: Elaboració pròpia, AIM

 Pirinexus pel centre.
Al seu traçat pel centre hi ha dos punts que necessiten un replantejament perquè
l’usuari de la ruta no hagi de fer volta per creuar el nucli i ho faci amb seguretat. El
primer punt és a l’avinguda Espanya i el segon, al seu encreuament amb la carretera C31. Entre els carrers Ample i Daró hi ha un pas de vianants semaforitzat amb polsador.
Es proposa que per entrar al nucli o per sortir per la via verda s’utilitzi aquest pas,
adequant la vorera perquè es guanyi espai destinat a la bicicleta en detriment de la zona
enjardinada.

Foto 41.

Semàfor amb polsador a

Foto 42.

Espai verd a substituir per

l’avinguda Espanya. Font: elaboració pròpia,

vorera bici a l’avinguda Espanya. Font:

AIM.

elaboració pròpia, AIM.
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El segon punt és a l’encreuament de la ruta Pirinexus amb la C-31 i actualment els
ciclistes travessen la carretera sense pas de vianants i amb línia contínua per seguir la
ruta Pirinexus de la manera més recta i còmoda, tot i que gens segura, ja que la
carretera és un vial d’accés i té un trànsit força considerable.

Foto 43.

Ruta Pirinexus al seu

Foto 44.

Ruta Pirinexus al seu

encreuament amb la C-31. Font: Elaboració

encreuament amb la C-31. Font: Elaboració

pròpia, AIM.

pròpia, AIM.

Es proposa un pas de vianants abans de la rotonda amb senyals orientatives de la ruta
Pirinexus i amb rampes accessibles, així el ciclista ha de fer una mica de volta per
creuar, però ho farà de manera segura.

Foto 45.

Proposta de pas per a la ruta Pirinexus. Font: Elaboració pròpia, AIM.
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L’itinerari de la ruta Pirinexus dins del nucli urbà comprendrà els carrers de la Font,
Palamós, Independència i Daró en sentit de baixada i el carrer Ample de pujada, la resta
de carrers seran de doble sentit, entre ells el carrer Caritat, el carrer Nou i el carrer
Girona, que són carrers de plataforma única i també els carrers de Torres i Jonama,
Joan Maragall i la Noguera fins al carrer del Cementiri.



Via verda a l’avinguda del Mar

A part de la vorera bici que hi ha a l’avinguda del Mar des de Palafrugell fins a Calella i
Llafranc, hi ha planejada una via verda amb un traçat independent que seguirà el
recorregut de l’avinguda.

Figura 49. Projecte a la carretera GIV-6542. Font: Via verda.

El projecte de la via verda representa la construcció d’una infraestructura de nova planta
que facilitarà la mobilitat entre el nucli de Palafrugell i les platges del municipi. Aquesta
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mobilitat fins el moment es veia limitada per la manca de seguretat en els
desplaçaments en bicicleta per l’autovia o per la carretera vella.
La via transcorre paral·lela a l’autovia pel costat sud i queda totalment segregada de la
mateixa per una separació d’aproximadament 6.5 metres. La major part del traçat queda
per tant sobre els terrenys agrícoles o forestals situats al costat de l’autovia.
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6 PROPOSTA DE LA XARXA D’ITINERARIS
6.1 LA XARXA PER BICICLETES SEGONS LA JERARQUIA
VIARIA
Un cop analitzat el viari actual de Palafrugell, la permeabilitat actual de la xarxa i l’espai
dels mateixos, s’ha creat una xarxa d’itineraris per a bicicleta que connectin totes les
zones veïnals entre sí, equipaments i centres generadors de mobilitat, d’una forma
ràpida, directa i segura:


Xarxa viària d’accés: es descarta la convivència de les bicicletes en aquesta
categoria de viari degut a les velocitats màximes de més de 50 km/h o més i un
alt volum de trànsit.



Xarxa viària principal: la xarxa viària principal és aquella que uneix de forma
vertebradora el municipi i enllaça la xarxa d’accés amb la secundària i de
vianants. És recomanable completar el carril bici segregat per les vies que
envolten Palafrugell degut al seu l’alt trànsit, per les vies principals dins de
Palafrugell i per Calella, Tamariu i Llafranc, es pot plantejar una cohabitació,
però sempre utilitzant mesures per a pacificar el transit i fer-lo més lent amb
elements reductors de velocitat.



Xarxa viària secundària: és la resta de xarxa viària que capil·laritza el municipi.
Connecta la xarxa d’accés i principal amb la resta del municipi. En els carrers
que es consideren xarxa secundària, sempre es planteja la convivència entre les
bicicletes i els vehicles motoritzats, senyalitzant-ho de forma clara i utilitzant
elements reductors de velocitat de forma puntual allà on calgui.
o Zona 30 xarxa secundària: en aquests carrers es plantegen elements
de senyalització vertical i horitzontal per tal d’alertar tant el conductor com
al ciclista que les bicis han d’anar pel centre de la calçada en format de
convivència.
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Xarxa veïnal: es planteja la cohabitació entre bicis i vianants a totes les vies on
sigui possible per fer que la totalitat dels nuclis urbans sigui per anar-hi amb
bicicleta també. La xarxa de veïnal és de dos tipus:
o Zona Pacificada Centre: per les seves característiques específiques, la
zona pacificada del centre tindrà un tracte diferenciat respecte a la resta
d’itineraris de convivència bicis/vianants i es proposa senyalitzar quan
calgui la restricció puntual de les bicicletes en algun dels carrers.
o Resta xarxa de vianants: són la resta de camins que no discorren per la
zona centre i que per la seva configuració la fan apte per a ser de
convivència amb els vianants: amplada suficient, connexió estratègica, ...

6.2 CRITERIS GENERALS PER AL DISSENY DE LA XARXA
Els criteris generals en els quals s’ha basat el disseny de la xarxa pedalable per a
Palafrugell són els següents:


Connexió entre les zones veïnals: tenint en compte les pautes descrites
anteriorment, s’ha creat una xarxa que uneixi totes les zones veïnals entre si,
d’una forma directa i segura.



Donar servei als centres atractors de mobilitat: s’han tingut en compte els
centres generadors de mobilitat com equipaments i escoles.



Intermodalitat: la xarxa pedalable s’ha creat amb la idea que des de qualsevol
barri es pugui arribar a l’estació d’autobusos interurbà de forma ràpida, directa i
segura, per tal d’enfortir la intermodalitat bici + transport públic, una combinació
molt atractiva respecte a temps de viatge i important per al futur de la bicicleta en
el municipi.



Connexió intermunicipal: connectar de forma segura i directa les viles del
voltant (Calella, Llafranc i Tamariu), ja que les distàncies a aquestes poblacions
són relativament curtes i molt assequibles per fer-les en bicicleta.



Accés a l’entorn natural: aprofitant la proximitat d’entorns naturals, s’ha de
procurar que els itineraris amb bicicleta passin pels parcs i entorns naturals
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d’una forma segura, atenent a la gran demanda de bicicletes tant de cicloturisme
com de ciclisme esportiu que existeix.


Aparcaments: cal ampliar l’oferta dels aparcaments així com dotar-los de més
seguretat.

6.3 PROPOSTA DE CONTINUÏTAT DE LA XARXA DINS DEL
NUCLIS
Tal com s’ha descrit en els apartats anteriors, s’ha optat per diferents solucions per fer
passar la bicicleta de forma segura segons el tipus de via per on es discorre.
Seguidament es descriuen les propostes per cada nucli i tipologia de via.

 Palafrugell
ZONA 20

On es considera zona de convivència a 20km/h ja sigui perquè és una plataforma única
o perquè la senyalització vertical així ho indica, es proposa realitzar un reforç en la
senyalització perquè quedi clar que la bicicleta pot circular en ambdós sentits de la
circulació.
La senyalització vertical proposada és el senyal de zona residencial S-28 amb un senyal
complementària amb un pictograma d’una bicicleta amb dues fletxes per recordar que
poden venir en sentit contrari.
La senyalització horitzontal proposada és una catifa vermella amb el pictograma de la S28 i un pictograma amb el número 20 per recordar la velocitat en aquest carrer. Es
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proposen una sèrie de recordatoris en format “sharrow” on també indica la
bidireccionalitat de la bicicleta.

Figura 50. Secció tipus de la Z20. Font: Elaboració pròpia, AIM.

Figura 51. Secció tipus del sharrow en
Z20. Font: Elaboració pròpia, AIM.

Figura 52. Secció tipus del final de Z20.
Font: Elaboració pròpia, AIM.

CARRER CEMENTIRI
Aquest vial està senyalitzat com a un carrer residencial (senyal s-28 del codi de
circulació). Es recomana reforçar aquest itinerari de bicicletes mitjançant una
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senyalització horitzontal d’itinerari compartit en calçada, fins a connectar amb el futur
carril bici a executar a l’oest de la població.

CARRER PALS
Des del carrer Torres i Jonama fins a l’encreuament amb el carrer de les Torretes es
proposa senyalitzar el carrer com a zona 20 perquè la bicicleta pugui utilitzar-lo tant de
pujada com de baixada. Perquè sigui un itinerari segur s’haurà de reforçar amb
senyalització vertical i horitzontal, juntament amb esquenes d’ase per controlar la
velocitat en aquest tram. A l’arribar a l’encreuament amb els carrers de Mestre Barceló i
Matas i Torretes es proposa fer un pas elevat que ocupi tot l’espai entre els passos de
vianants ja existents i serveixi també com a element reductor de la velocitat.

CARRER PALAMÓS
A tot el carrer Palamós, des de l’avinguda Espanya fins a la plaça del Tambor, es
proposa transformar el carrer en via de zona 20 sense afectar l’aparcament, així la
bicicleta podria anar en qualsevol sentit i pel centre de la calçada, en convivència amb
el cotxe.
Arribant a la rotonda amb l’avinguda d’Espanya es podria solucionar amb senyalització
de zona 30 principal, i ja en coordinació amb l’Ajuntament del municipi de Mont-ras

ZONA 30 PRINCIPAL

Es proposa utilitzar uns carrers estratègics com a zona 30 compartida amb bicicletes. La
falta d’espai per a fer-hi un carril bici, així com la gran quantitat d’aparcaments que no
es podrien suprimir, fa que es consideri aquesta possibilitat de cohabitació.
Sempre, però, es preveu reduir la velocitat amb elements reductors que no afectin a les
bicicletes, tipus esquenes d’ase, per exemple. La senyalització vertical proposada és la
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reglamentària de Zona 30. La senyalització horitzontal proposada és una catifa vermella
amb un pictograma de la bicicleta i un 30 encerclat per recordar la velocitat màxima.
Es proposen uns recordatoris en format “sharrow” per tal d’informar al ciclista que pot
circular pel mig de la calçada i a la vegada recordar al motorista que per aquesta via la
bicicleta té prioritat.

Figura 53. Secció tipus de la Z30 en via principal. Font: Elaboració pròpia.

Figura 54. Secció tipus del símbol de Z30
en via principal. Font: Elaboració

Figura 55. Secció tipus del final de Z30 en
via principal. Font: Elaboració pròpia.

pròpia.
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CARRER CERVANTES, CARRER DE LA RAJOLA I CARRER DE FREDERIC MARTÍ
CARRERAS
Es proposa fer una zona 30 principal a tot el carrer Cervantes i a tot el carrer de la
Rajola, així es crea un itinerari des del carrer de les Botines, que connecta amb la zona
de plataforma única del centre, fins al carrer de Frederic Martí Carreras, que es proposa
que també sigui zona 30 principal des del carrer Rajola fins a la plaça Europa.

CARRER DEL BRUGUEROL
El carrer Bruguerol des d’on acaba el carrer Sagunt fins al final del nucli urbà es
proposa una zona 30 principal amb la senyalització adequada i elements reductors de
velocitat per millorar la seguretat del ciclista.

CARRER TERRAL, CARRER GARBÍ, CARRER DE LA ROELLA I CARRER LLUNA
Es proposa un itinerari pedalable senyalitzat com a zona 30 principal des de l’escola Pi
Verd fins al centre passant pels carrers Terral, Garbí, Violeta, Roella i pel carrer de la
Lluna des de Roella fins a la plaça Camp d’en Prats.
Serà necessària una bona senyalització al carrer Violeta per diferenciar els dos sentits i
si es creu convenient s’instal·laran elements reductors de velocitat a Sant Isidre abans
d’arribar a Violeta per augmentar la seguretat en aquest tram fins al carrer Roella.

CARRER MIQUEL VINCKE I MEYER, CARRER SOLARIUM, CARRER VIOLETA,
CARRER GREGAL I AVINGUDA POMPEU FABRA
Es proposa canviar de sentit el tram del carrer Miquel Vincke i Meyer que va des del
carrer Garriga fins al carrer Lluna, d’aquesta manera es pot connectar la plataforma
única del centre amb un itinerari de zona 30 principal que seguirà pel mateix carrer
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Miquel Vincke i Meyer, girant a l’esquerra pell carrer Solàrium i seguint pel carrer Violeta
i acabant al final del carrer Gregal amb l’avinguda Pompeu Fabra.
Al tram de l’avinguda Pompeu Fabra entre el carrer Gregal i el pas de vianants del
carrer Terral es proposa un carril bici en detriment de 6 places d’aparcament regulat que
faci arribar a l’usuari de l’escola fins a la zona 30 principal.
Si es creu convenient s’instal·laran elements reductors de velocitat al carrer Solàrium
entre Miquel Vicke i Meyer i el carrer Violeta per augmentar la seguretat en aquest tram.

CARRER DE PI I MARAGALL, CARRER MANUFACTURES DEL SURO I CARRER
DE LA GARRIGA
Es proposa fer una zona 30 principal al carrer Pi i Maragall des de Torres i Jonama fins
a Manufactures del Suro i al carrer de la Garriga des de Manufactures del Suro fins al
carrer Tarongeta.
Al carrer Manufactures del Suro entre els carrers de Pi i Maragall i Garriga serà també
de zona 30 principal amb un reforç especial de senyalització i elements reductors de
velocitat. A més es proposa fer un pas de vianants i bicicletes al carrer Manufactures del
Suro entre el carrer Garriga i el camí de Can Frigolet que arriba fins a la circumval·lació
nord.
AVINGUDA JOSEP VERGÉS I MATA, AVINGUDA DE GARCIA LORCA I AVINGUDA
DE POMPEU FABRA
Aquest és un eix de connexió sud-nord que a més és entrada i sortida dels vehicles que
venen o van a Tamariu per la carretera GIV-6542 i dels que venen o van a Calella per la
Plaça de Josep Pallach.
Es proposa una zona 30 principal tot el tram que engloba les tres avingudes des de la
plaça Josep Pallach fins al final de l’avinguda Pompeu Fabra on hi ha la rotonda que
connecta amb la circumval·lació nord, que també es solucionarà amb senyalització de
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zona 30 principal. L’actuació es centrarà en reforçar la senyalització vertical i horitzontal
posant-hi també elements reductors de velocitat.

CARRIL BICI

AVINGUDA ESPANYA AMB AVINGUDA JOSEP VERGÉS
Durant la redacció d’aquest Pla Director de la Bicicleta, l’avinguda de Josep Vergés i
Mata amb la Plaça Josep Pallach està en obres i s’hi està fent un tram de vorera bici
bidireccional que va des del carrer Raval Sant Ponç fins a la rotonda on l’avinguda
Josep Vergés i Mata es converteix en l’avinguda d’Espanya. Seguint l’esquema de
propostes per unir els trams pedalables i crear una xarxa contínua d’itineraris per a la
bicicleta es proposa ajuntar la vorera bici que acaba a la Plaça Josep Pallach amb el
tram de via verda que voreja l’avinguda Espanya. Per fer-ho possible s’han de seguir les
següents actuacions:
-

Fer que la bicicleta segueixi el seu pas per la vorera i els passos de vianants de
la rotonda de Josep Pallach per seguir l’itinerari amb un carril bici que travessi la
bossa d’aparcament regulat seguint l’avinguda Espanya per la part sud, tocant a
la vorera destinada als vianants fins a arribar al camí verd.

Foto 46.

Bossa d’aparcament a

l’avinguda Espanya. Font: Elaboració

Foto 47.

Espai per la proposta de carril

bici. Font: Elaboració pròpia, AIM.

pròpia, AIM.
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-

Adequar el tram de camí verd perquè tingui una amplada suficient i còmode, i
resoldre els encreuaments amb sortides i entrades de vehicles amb un pas de
tacs per a bicicletes.

Foto 48.

-

Espai per adequar sense

Foto 49.

Continuació del camí verd amb

pavimentar a l’avinguda Espanya. Font:

encreuament a adaptar. Font:

Elaboració pròpia, AIM.

Elaboració pròpia, AIM.

Es farà una continuació de la ruta del Tren Petit per següent bossa d’aparcament
que no està pavimentada, que tindrà un espai delimitat per a les bicicletes.

Foto 50.

Bossa d’aparcament no

Foto 51.

Entrada a la ruta del Tren Petit

pavimentat a l’avinguda Espanya. Font:

a l’avinguda Espanya. Font: Elaboració

Elaboració pròpia, AIM.

pròpia, AIM.

Entre la plaça Josep Pallach i la plaça Europa es proposa seguir la vorera bici de
l’avinguda Josep Vergés i Mata per la vorera nord per fer la connexió amb la proposta
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del carrer Barris i Buixó i amb un carril bici que doni la volta a la rotonda de la plaça
Europa fent així la semicircumferència fins a la sortida de l’avinguda Espanya.

AVINGUDA DE LA GENERALITAT
El primer tram des de l’avinguda de Palafrugell fins al carrer Barcelona es proposa zona
30 principal, perquè l’amplada del vial no fa possible un carril bici, però des de la
rotonda on es troben els carrers de Barcelona i de la Segarra fins a la propera rotonda
abans del carrer de Torroella s’hi proposa fer dos carrils unidireccionals al costat de la
mitjana.
Tant la rotonda que hi ha al mig de l’avinguda com la plaça de Modest Cuixart i Tàpies,
es poden solucionar amb una senyalització especial referent a una zona 30 amb els
pictogrames de la bicicleta.

Figura 56. Secció proposada a l’avinguda Generalitat. Font: elaboració pròpia, AIM.
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CARRER DE TORROELLA
Es proposa que en aquest tram del carrer Torroella entre la plaça de Modest Cuixart i
Tàpies i el carrer del Mestre Sagrera es facin dos carrils bici unidireccionals i segregats
al costat de la mitjana. La rotonda de connexió amb el carrer del Mestre Sagrera es pot
solucionar amb una senyalització especial referent a una zona 30 amb els pictogrames
de la bicicleta.
CARRER MESTRE SAGRERA I CARRER DE LA FANGA
Des del carrer Torroella fins a la C-31, tant al carrer Mestre Sagrera com al carrer de la
Fanga es proposa treure un carril de circulació i substituir-lo per un carril bici
bidireccional amb segregació.
Al tram final del carrer de la Fanga, abans d’arribar al carrer de la Bisbal es proposa
treure el cordó d’aparcament amb les 16 places d’aparcament regulat més 2 places per
a minusvàlids, que s’haurien de moure al carrer de Castella, per ampliar la vorera. En
una primera fase seria només amb pintura, i si el carril bici es consolida en aquest tram
fer-hi obra civil.

Figura 57. Seccions proposades als carrers de Mestre Sagrera i de la Fanga. Font: Elaboració pròpia,
AIM.
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PASSEIG DE MIGDIA, CARRER CAMÍ FONDO I CARRER D’ÀNGEL GIMERÀ
Per connectar la plaça Europa amb la zona pacificada del centre, també es proposa que
el passeig de migdia es converteixi en via de zona 30 principal, així com el carrer Camí
Fondo, amb la diferència, que pel tram d’aquest carrer que va des del carrer de les
Escoles fins al carrer Picasso s’hi proposa un carril bici unidireccional en contrasentit i
segregat. Per fer el carril bici s’han de treure els cordons d’aparcament amb 18 places
regulars.
Continuant aquest itinerari de zona 30 principal es proposa fer un carril bici
unidireccional segregat en contra sentit al carrer Àngel Guimerà des del passeig de
Migdia fins a l’avinguda de les Corts Catalanes. Per executar-lo s’haurà de prescindir de
23 places d’aparcament regulat i de dues places d’aparcament per a minusvàlids, a
més, la terrassa del restaurant que hi ha a la cantonada amb el carrer Martí Carreras
s’hauria de moure a l’altre costat del carrer.

Figura 58. Seccions proposades al camí Fondo i a Àngel Guimerà. Font: Elaboració pròpia, AIM.
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PLAÇA JOSEP PALLACH, PLAÇA EUROPA I AVINGUDA ESPANYA
Al carril d’accés de l’avinguda Espanya des de la plaça Europa es proposa fer-hi zona
30 principal amb la senyalització adequada i canviar l’aparcament en bateria existent
per semibateria inversa.
A l’entrar als carrils principals de l’avinguda Espanya es proposa un carril bici que uneixi
l’accés amb el pas de vianants perquè es pugui arribar amb comoditat a l’itinerari bici
existent. Per fer-ho, es pot convertir l’espai per la mitjana i desplaçar els dos carrils
sentit oest per fer lloc a la bicicleta.

CARRER DE BARRIS I BUIXÓ
Es proposa que tot el carrer des de la plaça Europa fins a la plaça Camp d’en Prats
sigui zona 30 principal amb la senyalització vertical i horitzontal adequada.
A més des de la plaça Europa fins al carrer dels Plans hi ha espai suficient per fer-hi
una proposta de carril bici en contrasentit sense haver de prescindir del cordó
d’aparcament.

Figura 59. Secció proposada al carrer de Barris i Buixó. Font: Elaboració pròpia, AIM.
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CARRER DE SAGUNT
Al carrer Sagunt es proposa que sigui de zona 30 principal en la seva totalitat. Des del
carrer Bruc fins a l’encreuament entre l’avinguda de Garcia Lorca i l’avinguda Pompeu
Fabra es proposa un carril bici unidireccional i segregat en detriment del cordó
d’aparcament que hi ha. Es perdrien un total de 5 places per motos, 2 per minusvàlids, 2
per càrrega i descàrrega i 9 places d’aparcament regulat.
Aquest és un carril bici controvertit per la situació i l’amplada del vial, com a segona
opció es podria considerar que la zona 30 principal fos en els dos sentits fent que la
bicicleta compartís la calçada en la totalitat del carrer.

Figura 60. Secció proposada al carrer Sagunt. Font: Elaboració pròpia, AIM.

PLAÇA CAMP D’EN PRATS
A la plaça Camp d’en Prats es pot solucionar la connexió amb els carrers de Sagunt i de
Barris i Buixó mitjançant un carril bici. Per fer-ho només s’haurien de treure les
jardineres que hi ha sobre l’asfalt pintat al costat de la zona enjardinada que separa el
carril taxi. Des del carrer de la Lluna fins al pas zebra del carrer Sagunt hi ha amplada
suficient per un carril bici unidireccional.
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CARRER DE LES TORRETES
A tot el carrer de les Torretes es proposa fer-hi un carril bici bidireccional per connectar
el carrer Pals, amb els possibles usuaris de bicicleta de l’escola Josep Barceló i Matas,
amb la proposta de zona 30 principal del carrer de la Garriga. Per fer-ho es proposa
canviar els 31 aparcaments en semibateria per aproximadament 20 places
d’aparcament regulat en cordó.

Figura 61. Secció proposada al carrer Torretes. Font: Elaboració pròpia, AIM.
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VORERA BICI

CICUMVAL·LACIÓ NORD
Continuar amb senyalització de zona 30 per la meitat de la rotonda, només la
semicircumferència necessària per arribar fins a la vorera nord de l’avinguda de
l’Energia. A l’hora de pintar els corresponents sharrows i símbols 30 es pot aprofitar per
pintar les vores de la rotonda amb la mateixa amplada que al punt més estret, i així
aconseguir que els cotxes hi passin a menor velocitat.
Un cop a la vorera de l’avinguda de l’Energia s’hi pot planeja un espai compartit vianantbicicleta amb la corresponent senyalització vertical fins al carrer de la Llum. Si hi hagués
un volum considerable de bicicletes i vianants es podria pensar de treure la vegetació
per tenir més espai de vorera compartida.
Seguint la vorera bici de l’avinguda de l’Energia a partir del carrer de la Llum es proposa
que s’instal·lin els senyals verticals i horitzontals corresponents a l’espai vorera bici fins
a la rotonda amb la C-31.

PARATGE DE BRUGUERES
Des del carrer de la Bisbal fins a la rotonda abans del Paratge de Brugueres es proposa
una vorera compartida fins al camí de terra al costat de la vorera de la rotonda, que s’ha
de senyalitzar per fer arribar la bicicleta al passeig.
Se segueix l’itinerari fins al final de carrer amb forma de vorera bici. A part de la
senyalització vertical i horitzontal corresponent de vorera bici, s’haurien de
complementar els passos de vianants amb la senyalització per bicicleta.
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CAMINS VERDS

AVINGUDA ESPANYA
A la proposta de l’avinguda Espanya amb Josep Vergés hi ha un tram de camí verd per
allargar la ruta del tren petit fins al carril bici que ens portarà a la plaça Josep Pallach.

ZONA VEÏNAL

Es proposa utilitzar la xarxa secundària que actualment ja és a 30 Km/h i amb una
intensitat de trànsit baixa, com a zona 30 o zona 20, si escau, compartida amb
bicicletes.
La senyalització vertical proposada és la reglamentària de zona 30 o zona 20. La
senyalització horitzontal proposada és una catifa vermella amb un pictograma de la
bicicleta i un 30 o 20 encerclat per recordar la velocitat màxima.
En aquesta zona no es permetrien les bicicletes en sentit contrari de la circulació dels
vehicles motoritzats.

Figura 62. Secció tipus de la Z30 en vies secundàries. Font: Elaboració pròpia, AIM.
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Figura 63. Secció tipus del símbol de Z30

Figura 64. Secció tipus del final de la Z30

en via secundària. Font: Elaboració

en via secundària. Font: Elaboració

pròpia, AIM.

pròpia, AIM.

RESTA DE ZONA DE VIANANTS
Hi ha un seguit d’itineraris òptims per a mallar la xarxa ciclista que poden discorre per
eixos pacificats que s’han de tenir en compte. També hi ha altres casos pels quals molts
ciclistes les utilitzen per accedir a zones naturals per a oci o esport.
Malgrat això, es recomana reforçar aquests itineraris de convivència amb el senyal de
vianant/bicicleta.
Aquests eixos de convivència de vianant i bicicleta que mallen la xarxa ciclista estan
situats principalment al centre:
-

Carrer dels Valls

-

Carrer de la Tarongeta

-

Carrer Hortal d’en Pou

-

Carrer de les Botines

-

Carrer de la Caritat

-

Carrer de Pi i Maragall

-

Carrer de Santa Margarida

-

Carrer de Sant Martí
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 Calella i Llafranc

PLATAFORMA ÚNICA

La zona pacificada del centre de Palafrugell i la pròxima a la costa en el cas de Calella i
Llafranc, ja és avui en dia una zona de convivència per se. Aquest tipus de vials han de
tenir la corresponent senyalització de prioritat divertida de manera que quedi clar que
les bicicletes hi poden circular.
No obstant, en dies puntuals pot haver-hi aglomeracions de persones que no permetin
una convivència correcte entre els vianants i ciclistes.
És per això, que es proposa utilitzar una senyalització restrictiva acotada a la
temporalitat on succeeix aquesta incompatibilitat. Es pot optar per la senyal genèrica
que proposem “Amb aglomeracions de vianants, baixeu de la bicicleta”. Aquesta senyal
es proposa només en cas que hi hagués carrers amb aglomeracions periòdiques.
A Calella i Llafranc actualment hi ha plataforma única al carrer de Chopitea, al carrer
Voltes, al carrer Calau, al carrer Francesc Estrabau, al carrer Fra Bernat Boïl, al carrer
Francesc de Blanes, al carrer Roger de Llúria i al passeig de Cipsela. I pel que fa a
Tamariu hi ha plataforma única al carrer Santa Maria, al carrer d’en Gotes, al carrer
Foraió i al passeig del Mar.
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Figura 65. Senyalització corresponent a les zones de convivència. Font: Elaboració pròpia, AIM.

CARRER DE LA PUNTA D’EN BLANC, CARRER LLUÍS SANTÀNGEL, CARRER
DEL PIRROIG, CARRER CODINA, CARRER GRAVINA I CARRER DE SUQUET
Per tal de tenir més carrers pacificats a prop de la costa es vol seguir la plataforma
única del carrer Fra Bernat Boïl pels carrers de Lluïs Santàngel i Punta d’en Blanc fins a
la zona 30 proposada del carrer Lluís Marquès Carbó que arriba a la zona de plataforma
única existent del carrer Francesc d Blanes.
De la mateixa manera també es volen fer carrers de plataforma única; Pirroig, Codina,
Gravina i Suquet, donant així més continuïtat a la plataforma única existent del carrer
Chopitea.
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ZONA 30 PRINCIPAL

AVINGUDA D’ANTONI J. ROVIRA I AVINGUDA DE BALDOMER GILI I ROIG
En tot el quilòmetre i mig que aquesta avinguda passa pel nucli de Calella es proposa
una zona 30 principal amb la senyalització adequada i elements reductors de velocitat
per millorar la seguretat del ciclista.

CARRER PEP VENTURA, CARRER DEL XALOC, CARRER LLUÍS MARQUÈS
CARBÓ, CARRER PERE PASCUET I CAMÍ DE LA FONT D’EN XESCU
Perquè hi hagi itineraris pedalables des de l’avinguda del Mar i el carrer de la Gavina al
final de la Carretera Vella, es proposa que els carrers de Pep Ventura, Xaloc, Lluís
Marquès Carbó i Pere Pascuet siguin de zona 30 principal per arribar dins del nucli de
Llafranc i a la Costa. També es proposa com a zona 30 principal el camí de la Font d’en
Xescu.

CARRIL BICI

PLAÇA DOCTOR TRUETA
Per les bicicletes que puguin arribar des de la Carretera Vella i l’avinguda del Mar es
proposa un carril bici que doni la volta a la rotonda de la Plaça Doctor Trueta pels
passos de vianants creant un itinerari segur per endinsar-se als nuclis de Calella i
Llafranc mitjançant l’avinguda d’Antoni J. Rovira i Lluís Marquès Carbó respectivament.
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VORERA BICI

AVINGUDA DEL MAR
Es tracta de seguir la vorera bici existent amb un tram de vorera compartida amb el
vianant per poder arribar fins a la rotonda de la Plaça del Doctor Trueta.

Figura 66. Senyalització d’espai compartit per la bici i el vianant. Font: Elaboració pròpia, AIM.

 Tamariu
ZONA 30 PRINCIPAL

CARRER DE LA PERICA, CARRER D’AIGUA BLAVA I AVINGUDA DE VICENÇ BOU
Els carrers de la Perica, d’Aigua Blava i l’avinguda de Vicenç Bou creuen Tamariu de
sud a nord i s’hi proposa una zona 30 principal amb la senyalització adequada i
elements reductors de velocitat per millorar la seguretat del ciclista per donar un itinerari
principal per on desplaçar-se dins del nucli.
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 Llofriu
Per Llofriu no s’hi fan propostes concretes a desenvolupar en el marc del Pla Director, ja
que és un nucli petit sense grans equipaments atractors i generadors de mobilitat. Tot i
així es recomana que el carrer del Ramal i el carrer del Ter tinguin la senyalització de
via a compartir amb el vehicle privat motoritzat i el carrer Irene Rocas i el carrer
Segadors es considerin com a zona veïnal perquè en tot el nucli els vehicles i les
bicicletes puguin compartir calçada.

6.3.1 Proposta de continuïtat de la xarxa entre els nuclis dins del
municipi

De la mateixa manera que s’han descrit les propostes per cada nucli, tot seguit es
presenten propostes o possibles solucions per la connexió nuclis dins del municipi.

 De Palafrugell a Calella i Llafranc
La carretera GIP-6543, també anomenada la carretera vella, uneix Palafrugell i Calella, i
té un traçat paral·lel a l’avinguda del Mar. La formen un carril per cada sentit amb una
amplada de 3 metres per carril en tot el seu traçat i no disposa de vorals en cap punt.
En un extrem acaba a la plaça Josep Pallach i a l’altre es bifurca seguint com a carrer
de Chopitea i donant pas a la GIP-6544 anomenada carrer de la Gavina amb les
mateixes característiques.
La carretera està unida amb l’avinguda del Mar per tres accessos que estan al mateix
nivell i que permeten canviar de sentit. També hi ha tres accessos més a diferents
equipaments del municipi: al club nocturn Terra Blanca, al Mini golf squash, al club
Costa Este i un cop ja es bifurca, al “Diving Center Snorkel”, al qual també s’hi pot
accedir des de l’avinguda del Mar. En sortir de Palafrugell hi ha diversos accessos a la
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urbanització de Santa Margarida i a la part final de la bifurcació hi ha un pàrquing
accessible també des de l’avinguda del Mar.
Segons una enquesta pel procés de participació que es va fer al 2017 respecte al Pla
Especial (PEU) de l’autovia del Mar el que els ciutadans de Palafrugell creien que
s’havia de potenciar més era un carril per a bicicletes i vianants, aquesta dada
coincideix amb que, al mateix procés de participació, el carril per a bicicletes i vianants
era el segon tema que més preocupava després de la seguretat viària.
A l’estiu de 2016 l’ajuntament de Palafrugell, mitjançant l’empresa Via Traffic
Controlling, va posar un comptador de trànsit per conèixer diferents paràmetres com
velocitat mitjana, la velocitat màxima o el nombre de vehicles dels vehicles que utilitzen
la carretera Vella. Durant un dia del mes d’agost es van recopilar les següents dades de
nombre de vehicles:

Figura 67. Número de vehicles a la Carretera Vella un dia d’agost del 2016. Font: Via traffic
Controlling.

Es pot veure com la carretera s’utilitza d’una manera molt majoritària pel cotxe i
residualment per camions i furgonetes que puguin tenir fins comercials entre els nuclis
de Palafrugell i Calella i Llafranc.
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Per canviar la carretera vella s’han presentat diferents alternatives on es contemplaven
solucions per baixar el trànsit. L’alternativa escollida és reconvertir un carril i fer la
carretera unidireccional per trams (meitat sentit Palafrugell i meitat sentit Calella).
Aquesta partició es faria l’alçada de la primera rotonda de l’avinguda del Mar anant des
de Palafrugell fins a Calella, abans de la separació en el carrer Chopitea i el carrer
Gavina.

Figura 68. Esbós de la proposta a la carretera vella. Font: Elaboració pròpia, AIM.

Es proposa reciclar un dels carrils per reconvertir-lo en un espai pels vianants i les
bicicletes. Tot seguit es detallen els avantatges i els inconvenients:
AVANTATGES:


L’asfalt és el paviment idoni per la circulació de bicicletes.



Es millora la seguretat dels vehicles motoritzats pel que fa a l’accidentalitat
eliminant les col·lisions frontals i solucionant els trams estrets i el punt negre de
la corba amb poca visibilitat a l’alçada de la Torre de Can Borrull.



Es redueix el trànsit molt considerablement al provocar que no hi hagi vehicles
de pas.



El temps d’execució del canvi proposat es baix.



La inversió per dur a terme la proposta és baixa.



És una obra fàcilment reversible ja que al ser pintura i pilones/jardineres es pot
implantar com a prova per consolidar-se amb obra més endavant.



L’accés sud del càmping queda connectat amb aquest nou carril.
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INCONVENIENTS:


La meitat d’un itinerari entre Palafrugell i Calella en qualsevol sentit s’ha de fer
forçosament per l’avinguda del Mar.



Els veïns de les finques afectades hauran de modificar el trajecte per accedir als
nuclis urbans, anant per l’avinguda del Mar.



És necessari resoldre la bidireccionalitat de la carretera al tram entre Palafrugell i
l’accés al barri de Santa Margarida, on s’hi hauria de poder entrar i sortir de
forma directe.

 De Palafrugell a Tamariu
Per fer aquest recorregut hi ha dues opcions principals, agafar la carretera GIV-6542 o
agafar el camí vell de tamariu sortint de Palafrugell pel carrer de la Tarongeta.
El projecte del condicionament de la carretera GIV-6542 va des del carrer del Bruguerol
sortint de Palafrugell fins a La Pedrosa en direcció Tamariu i a part de millorar la
senyalització i els encreuaments amb altres camins i carreteres canviarà la fesomia dels
seus vorals. Al costat del carril sentit Palafrugell s’enjardinaran certes parts i per la vora
del carril direcció Tamariu s’hi farà una via verda amb sauló.

Figura 69. Projecte de via verda a la carretera de Tamariu. Font: Ajuntament de Palafrugell.
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Per arribar a Tamariu també s’hi pot anar pel camí vell, un trajecte més integrat a
l’entorn natural de Palafrugell i que s’ha de potenciar com a connexió entre els dos
nuclis de població. Per fer-ho es pot plantejar d’utilitzar el camí existent com a itinerari
pedalable restringint o fins i tot prohibint el pas als vehicles motoritzats, que tindrien
l’alternativa de la carretera GIV-6542. Les actuacions necessàries serien delimitar els
carrils a la part asfaltada i adaptar el camí de terra fins al càmping de Tamariu o fins i tot
plantejar-hi una via verda segregada de qualsevol transit de vehicles, a més de
senyalitzar adequadament tot l’itinerari.

 De Palafrugell a Llofriu
Per anar des del nucli de Palafrugell fins a Llofriu de manera directa s’hi ha d’anar per
vies d’accés, on les velocitats dels vehicles són més elevades i on no hi ha un espai
segur per la bicicleta. Es podria fer el trajecte per camins rurals, però no es consideren
com una opció viable perquè no estan degudament senyalitzats, el temps del trajecte
augmenta considerablement i igualment s’ha de creuar un via d’accés en algun punt.
Una possible solució seria fer una via verda que voregés la C-31 i la C-66 fins arribar al
carrer del Ramal on es continuaria fins al nucli de Llofriu. Tot i així aquest seria un
projecte de gran envergadura i que hauria de tenir un projecte propi.

 De Calella i Llafranc a Tamariu
Per anar de Llafranc fins a Tamariu en bicicleta s’ha de seguir el carrer Colón fins a la
carretera GIV-6542 on hi ha planejada la via verda. Tot i el projecte futur programat, s’hi
ha d’anar fent bicicleta de carretera i en cap punt hi ha una senyalització específica per
a la bicicleta. Degut a la poca amplada d’aquests vials i mantenint la bidireccionalitat de
les carreteres, per aquest trajecte es podria plantejar una senyalització referent al pas
de la bicicleta amb elements reductors de velocitat a les entrades dels nuclis per fer-ne
la seva circulació més còmoda.
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6.3.2 Proposta de la xara d’aparcaments
En total es proposen instal·lar uns 60 aparcaments, 34 a Palafrugell i 26 a Calella,
Llafranc i Tamariu. S’han distribuït de manera intuïtiva a llocs on hi ha dèficit
d’aparcaments i també on hi passen itineraris pedalables existents i per on hi passaran
els itineraris pedalables proposats. Els punts generadors i atractors de viatges també
han de desposar d’aparcaments per a bicicletes, com l’estació d’autobusos a Palafrugell
i l’oficina de turisme de Calella.
Els criteris que s’han utilitzat a l’hora d’ampliar la xarxa d’aparcaments són els següents:


Als Polígons Industrials, més que posar moltes barres al carrer, ja que es tracta
de zones amb poca freqüentació en la franja nocturna, cada empresa hauria de
tenir un espai reservat dins del recinte per a poder-hi aparcar bicicletes de forma
segura.



Tot i tenir en compte els punts atractors i generadors de mobilitat, s’ha de pensar
també amb la gent que va de visita o esporàdics, que necessitaran tenir un
aparcament accessible i a la vista. Per aquest motiu, generalment es tendirà cap
a una xarxa més o menys homogènia, sempre que estiguem en zona urbana
compacta.

A banda d’abastir els punts atractors de mobilitat, per detectar els punts de demanda
latent d’aparcament és molt útil fer servir l’observació de l’aparcament no reglamentari,
com es va fer durant el treball de camp (veure apartat de diagnosi). Molt sovint, aquesta
demanda també ens arribarà dels col·lectius interessats, com ara associacions, escoles
i instituts, centres de treball, comerciants, etc.
Cada desplaçament en bicicleta implica una demanda d’aparcament en origen i final.
Aquests centres atractors de la mobilitat en bicicleta es localitzen vinculats a:


L’habitatge



Centre de treball o de formació



El transport públic



Altres centres: equipaments,
comerç ,oci...
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Figura 70. Gràfic sobre les localitzacions de la demanda d’aparcament i les direccions dels
desplaçaments en bicicleta entre ells. Font: Elaboració pròpia, AIM.

Especificacions tècniques

 Tipologia d’aparcament “U invertida”
El tipus de suport més adient per aparcar les bicicletes en la via pública és el suport de
tipus U-Invertida o Universal. El suport està constituït per una peça metàl·lica agafada al
terra, ja sigui cargolada o inserta al ferm que permet lligar dues bicicletes, una de cada
costat. D'aquesta manera, la bicicleta es recolza en la seva totalitat contra el suport.
Aquest model, que es mostra en la foto, és el més senzill, encara que existeixen moltes
variants de disseny que compleixen amb els mateixos objectius de seguretat: que
permetin lligar les dues rodes i el quadre.
Es recomana d’unificar les mides dels suports U invertida que s’implantin. Els més
freqüents són d’uns 80x80 cm.
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Foto 52.

Aparcament en U-Invertida. Font: Elaboració pròpia, AIM.

És important que s’instal·lin correctament, segons les mides mínimes que es
recomanen:

Figura 71. Dimensions per a la instal·lació d’aparcaments U-invertida o Universals. Font: Elaboració
pròpia a partir de diversos manuals.

125
Pla Director de la Bicicleta de Palafrugell

Figura 72. Dimensions per a la instal·lació d’aparcaments universals disposats en paral·lel. Font:
Elaboració pròpia a partir de diversos manuals.

Figura 73. Dimensions per a la instal·lació d’aparcaments universals disposats en angle de 45º.
Font: Elaboració pròpia a partir de diversos manuals.
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Figura 74. Dimensions per a la instal·lació d’aparcaments universals disposats en línia, utilitzats
només per una banda. Font: Elaboració pròpia a partir de diversos manuals.

Figura 75. Dimensions per a la instal·lació d’aparcaments universals disposats en línia,
utilitzats per les dues bandes. Font: Elaboració pròpia a partir de diversos manuals.

Tan important com la instal·lació, per tal d’assolir uns mínims de seguretat, cal que els
usuaris els utilitzin correctament, és a dir, que lliguin correctament el seu vehicle. La
figura següent mostra la manera correcta de lligar la bicicleta a l'U-Invertida.
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Òptima

Parcial

Parcial

Parcial

Figura 76. Exemples de com lligar la bicicleta correctament al suport de tipus U-Invertida. Font:
Design Against Crime.

Sovint, encara que el suport ofereixi les condicions de seguretat desitjades, l'usuari
desconeix com lligar-hi la bicicleta. Es pot minimitzar aquest problema a través de la
informació als usuaris sobre com lligar correctament la bicicleta, per exemple, col·locant
una placa complementària en el mateix senyal d'aparcament o adhesius informatius en
el suport.

Figura 77. Placa complementaria informativa de com lligar la bicicleta. Font: Modular BPS
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 Tipus pilona
Existeixen altres tipus d’aparcament universals que no són la U i que garanteixen els
mateixos nivells de seguretat. Un exemple són els Pedal.

Foto 53.

Exemple de dues bicicletes aparcades en un Pedal. Font: SEMABsl

Figura 78. Mesures d’un model de Pedal. Font: SEMABsl
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Un altre tipus són els PDL MS:

Figura 79. Exemple d’una bicicletes aparcades en un PDL i mesures del mateix. Font: SEMABsl.

Aquest tipus d’aparcament, ja existent a Palafrugell, també garanteixen seguretat ja que
no es lliga la roda del davant, sinó es lliga el quadre de la bicicleta.

Senyalització
La senyalització que es podria utilitzar és la que inclou la “P” de “Pàrquing” i la icona de
la bicicleta, com la que mostren aquestes imatges de Barcelona:

Foto 54.

Aparcament de bicicletes degudament senyalitzat a Barcelona. Font: Elaboració pròpia,
AIM.
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Millora i ampliació dels aparcaments existents
Tal com s’especifica a l’apartat de diagnosi, s’han detectat una sèrie de problemàtiques
que caldria tenir en compte per a la millora de l’estat dels aparcaments actuals.
Aquestes millores es podrien resumir en les següents:


Col·locació de senyals



Canvis d’ubicació quan aquesta no sigui accessible o visible



Canvis de tipologia quan aquesta no ofereixi prou seguretat, com per exemple,
els aparcaments d’una roda.

Dels aparcaments identificats, en total es recomana el canvi de 22 punts dels 26
inventariats per tal de fer-los més segurs. Aquests canvis són per passar d’aparcaments
d’una roda a un altre model que sigui més segur.
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Ubicació

Carrer Barcelona
Carrer Santa Margarida
Carrer del Suro
Carrer Àngel Guimerà
Carrer de Barris i Buixó
Carrer de la Font
Carrer de la Lluna
Carrer de Sant Ramón
Carrer de Vicenç Roure i Armada
Carrer dels Cavallers
Carrer dels Valls
Carrer Josep Plà
Carrer Marçal de la Trinxeria
Carrer Miguel Hernández
Carrer Sant Sebastià
Carrer Tarongeta
Centre Municipal d'Educació
Carrer Ample
Carrer Sagunt
Pàrquing, Carrer Anselm Clavé
Pàrquing Av. Garcia Lorca
Carrer de les Corts Catalanes
Plaça de Sant Jordi
Travessia de Rosa Laviña
Carrer Begur
Oficina de turisme

Tipus

Se'n recomana
el canvi

Una roda
Una roda
Una roda
Una roda
Una roda
U invertida
U invertida
Una roda
U invertida
U invertida
U invertida
Una roda
Una roda
Una roda
Una roda
U invertida
Una roda
Una roda
Una roda
Una roda
Una roda
Una roda
Una roda
Una roda
Una roda
U invertida

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No

Figura 80. Aparcament de bicicletes que se’n recomana el canvi. Font: Elaboració pròpia, AIM.

La majoria d’aparcaments a substituir són d’una roda per aparcaments en U invertida, i
els que ja són d’aquesta tipologia que se’n recomana el canvi perquè s’instal·lin amb les
mesures adequades de 80 x 80 com ja s’ha especificat als detalls tècnics, per millorarne l’ancoratge.
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7 Pressupost orientatiu
S’ha dividit el pressupost en 3 etapes. Cada etapa és independent, així com ho és cada
actuació dins de cada etapa, però tenen sentit de fer-se a la vegada, per donar una
continuïtat a la xarxa i que no quedi inconnexa.



La primera fase és per connectar el centre de Palafrugell amb la zona sud
d’equipaments..

PALAFRUGELL
1 Z20 CARRER CEMENTIRI
3 Z20 CARRER PALAMÓS
Z30 CARRER CERVANTES, CARRER DE LA RAJOLA I CARRER
4 DE FREDERIC MARTÍ CARRERAS
5 Z30 CARRER DEL BRUGUEROL
Z30 CARRER TERRAL, CARRER GARBÍ, CARRER DE LA ROELLA
6 I CARRER LLUNA
CARRIL BICI/Z30 CARRER MIQUEL VINCKE I MEYER, CARRER
SOLARIUM, CARRER VIOLETA, CARRER GREGAL I AVINGUDA
7 POMPEU FABRA
PLAÇA JOSEP PALLACH, PLAÇA EUROPA I AVINGUDA
14 ESPANYA
15 CARRER DE BARRIS I BUIXÓ
21 PIRINEXUS PEL CENTRE
22 PLAÇA EUROPA
23a AVINGUDA JOSEP VERGÉS I MATA
25 SUBSTITUCIÓ APARCABICIS
26 APARCABICIS NOUS

TOTAL PEM
TOTAL PEC
TOTAL PEC (IVA INCLÒS)

42.169 €
415 €
564 €
3.546 €
3.883 €
610 €

3.024 €
2.024 €
7.024 €
11.408 €
216 €
1.235 €
3.528 €
4.692 €

42.169 €
50.181 €
60.719 €

Figura 81. Resum de la primera fase del pressupost. Font: Elaboració pròpia, AIM.
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La segona fase és per finalitzar la implementació de les propostes del pla al nucli
de Palafrugell i per dur a terme la proposta de la carretera vella.

PALAFRUGELL
2 Z20 CARRER PALS
Z30 CARRER DE PI I MARAGALL, CARRER MANUFACTURES
8 DEL SURO I CARRER DE LA GARRIGA
9 AVINGUDA ESPANYA AMB JOSEP VERGÉS
10 AVINGUDA DE LA GENERALITAT
11 CARRER DE TORROELLA
12 CARRER MESTRE SAGRERA I CARRER DE LA FANGA
PASSEIG DE MIGDIA, CARRER CAMÍ FONDO I CARRER
13 D’ÀNGEL GIMERÀ
16 CARRER DE SAGUNT
17 PLAÇA CAMP D’EN PRATS
18 CARRER DE LES TORRETES
19 CICUMVAL·LACIÓ NORD
20 PARATGE DE BRUGUERES
23b AVINGUDA POMPEU FABRA, AVINGUDA GARCIA LORCA
24 AVINGUDA DE LA GENERALITAT

177.040 €
18.526 €
1.904 €
25.974 €
16.906 €
13.514 €
30.097 €
20.173 €
9.079 €
3.491 €
12.971 €
4.646 €
11.959 €
5.537 €
2.262 €

CARRETERA VELLA
34 CARRETERA VELLA

70.680 €
70.680 €

TOTAL PEM
TOTAL PEC
TOTAL PEC (IVA INCLÒS)

247.720 €
294.786 €
356.691 €

Figura 82. Resum de la segona fase del pressupost. Font: Elaboració pròpia, AIM.
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La tercera etapa és la que culminaria amb tota la xarxa pedalable implementant
les propostes d’itineraris pedalables a Calella, Llafranc i Tamariu acabant de
mallar els nuclis dins del municipi.

CALELLA I LLAFRANC
AVINGUDA D'ANTONI J ROVIRA I AVINGUDA DE
27 BALDOMER GILI I ROIG
CARRER PEP VENTURA, CARRER DEL XALOC, CARRER LLUÍS
MARQUÈS CARBÓ, CARRER PERE PASCUET I CAMI DE LA
28 FONT D'EN XESCU
CARRER DE LA PUNTA D'EN BLANC, CARRER LLUÍS
SANTÀNGEL, CARRER DEL PI ROIG, CARRER CODINA,
29 CARRER GRAVINA I CARRER DE SUQUET
30 AVINGUDA DEL MAR I PLAÇA DOCTOR TRUETA
31 APARCABICIS NOUS

128.126 €
5.303 €

4.098 €

100.200 €
15.766 €
2.760 €

TAMARIU
CARRER DE LA PERICA, CARRER D'AIGUA BLAVA I
32 AVINGUDA DE VICENÇ BOU
33 APARCABICIS NOUS

TOTAL PEM
TOTAL PEC
TOTAL PEC (IVA INCLÒS)

7.044 €
6.216 €
828 €

135.170 €
160.853 €
194.632 €

Figura 83. Resum de la tercera fase del pressupost. Font: Elaboració pròpia, AIM.
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PALAFRUGELL
1 Z20 CARRER CEMENTIRI
2 Z20 CARRER PALS
3 Z20 CARRER PALAMÓS
Z30 CARRER CERVANTES, CARRER DE LA RAJOLA I CARRER
4 DE FREDERIC MARTÍ CARRERAS
5 Z30 CARRER DEL BRUGUEROL
Z30 CARRER TERRAL, CARRER GARBÍ, CARRER DE LA ROELLA
6 I CARRER LLUNA
CARRIL BICI/Z30 CARRER MIQUEL VINCKE I MEYER, CARRER
SOLARIUM, CARRER VIOLETA, CARRER GREGAL I AVINGUDA
7 POMPEU FABRA
Z30 CARRER DE PI I MARAGALL, CARRER MANUFACTURES
8 DEL SURO I CARRER DE LA GARRIGA
9 AVINGUDA ESPANYA AMB JOSEP VERGÉS
10 AVINGUDA DE LA GENERALITAT
11 CARRER DE TORROELLA
12 CARRER MESTRE SAGRERA I CARRER DE LA FANGA
PASSEIG DE MIGDIA, CARRER CAMÍ FONDO I CARRER
13 D’ÀNGEL GIMERÀ
PLAÇA JOSEP PALLACH, PLAÇA EUROPA I AVINGUDA
14 ESPANYA
15 CARRER DE BARRIS I BUIXÓ
16 CARRER DE SAGUNT
17 PLAÇA CAMP D’EN PRATS
18 CARRER DE LES TORRETES
19 CICUMVAL·LACIÓ NORD
20 PARATGE DE BRUGUERES
21 PIRINEXUS PEL CENTRE
22 PLAÇA EUROPA
23a AVINGUDA JOSEP VERGÉS I MATA
23b AVINGUDA POMPEU FABRA, AVINGUDA GARCIA LORCA
24 AVINGUDA DE LA GENERALITAT
25 SUBSTITUCIÓ APARCABICIS
26 APARCABICIS NOUS
CALELLA I LLAFRANC
AVINGUDA D'ANTONI J ROVIRA I AVINGUDA DE
27 BALDOMER GILI I ROIG
CARRER PEP VENTURA, CARRER DEL XALOC, CARRER LLUÍS
MARQUÈS CARBÓ, CARRER PERE PASCUET I CAMI DE LA
28 FONT D'EN XESCU
CARRER DE LA PUNTA D'EN BLANC, CARRER LLUÍS
SANTÀNGEL, CARRER DEL PI ROIG, CARRER CODINA,
29 CARRER GRAVINA I CARRER DE SUQUET
30 AVINGUDA DEL MAR I PLAÇA DOCTOR TRUETA
31 APARCABICIS NOUS
TAMARIU
CARRER DE LA PERICA, CARRER D'AIGUA BLAVA I
32 AVINGUDA DE VICENÇ BOU
33 APARCABICIS NOUS

219.209 €
415 €
18.526 €
564 €
3.546 €
3.883 €
610 €

3.024 €
1.904 €
25.974 €
16.906 €
13.514 €
30.097 €
20.173 €
2.024 €
7.024 €
9.079 €
3.491 €
12.971 €
4.646 €
11.959 €
11.408 €
216 €
1.235 €
5.537 €
2.262 €
3.528 €
4.692 €
128.126 €
5.303 €

4.098 €

100.200 €
15.766 €
2.760 €
7.044 €
6.216 €
828 €

CARRETERA VELLA
34 CARRETERA VELLA

70.680 €
70.680 €

TOTAL PEM
TOTAL PEC
TOTAL PEC (IVA INCLÒS)

425.059 €
505.820 €
612.043 €

Figura 84. Resum de pressupost. Font: Elaboració pròpia, AIM.
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8 Proposta

canvi

ordenances

fiscals

i

comunicació
La reintroducció de la bicicleta en la mobilitat quotidiana, així com el canvi en les
maneres de moure’s fa que molts vegades, les ordenances fiscals s’hagin d’anar
actualitzant a la realitat del moment.
L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha redactat un document per tal de homogeneïtzar
les diferents ordenances i es pren com a referència a l’hora de completar les
ordenances de Palafrugell.

Figura 85. Portada document de recomanacions per a coordinar les ordenances municipals sobre la
bicicleta. Font: AMB.
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8.1.1 Articles actuals

de les ordenances de Palafrugell

relacionats amb la bicicleta
Les ordenances municipals de circulació i seguretat viària de Palafrugell, aprovades el
dimarts, 24 de febrer de 2015, tenen diversos articles relacionats amb la bicicleta.
Article 31. Condicions de circulació
6. En l'espai destinat al trànsit de vehicles de les zones de vianants, s'admet la
circulació de bicicletes, de patins, patinets i monopatins o aparells similars, amb les
limitacions establertes en aquesta Ordenança.
Article 45. Bicicletes, tricicles, monopatins i similars
1. Bicicletes d'infants, patins, monopatins i similars
Els usuaris de patins, patinets, monopatins, bicicletes, tricicles i similars d'infants
menors de 12 anys, seran considerats vianants a tots els efectes, circularan per les
voreres i d'altres parts de la via destinades als mateixos, respectaran l'ús que en facin
d'altres usuaris i mantindran en tot moment la velocitat del pas d'una persona. Resta
prohibit que s'agafin a vehicles a motor per ésser arrossegats.
Els monopatins i aparells similars únicament es podran utilitzar amb caràcter esportiu en
les zones específicament habilitades i senyalitzades amb aquesta finalitat. Els
patinadors hauran d'adaptar la seva velocitat a la dels vianants, evitant en tot moment
causar molèsties o crear perill. En cap cas tindran prioritat respecte als vianants.
2. Normes generals de circulació
a) Les bicicletes, tricicles i altres vehicles moguts per la força muscular circularan
preferentment pels carrils bici, per les calçades en les zones 30 o per les vies
senyalitzades específicament. Quan no existeixin aquests circularan per la calçada.
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Quan aquests vehicles circulin per la calçada, ho faran obligatòriament pels carrils més
propers a la vorera dreta, tot i podent ocupar la part central d'aquests, a excepció que el
carril més proper a la vorera estigui reservat a altres usuaris.
Es consideraran inclosos en aquest apartat els vehicles de característiques similars als
descrits ajudats per energia elèctrica sempre i quan no tinguin una regulació específica
(bicicletes elèctriques, segway, patins, etc...).
Els conductors de vehicles motoritzats, quan estiguin circulant darrera d'un d'aquests
vehicles mantindran una distancia de seguretat prudencial i proporcional a la velocitat.
b) L'estacionament dels vehicles de l'article 45 s'haurà de fer en els llocs
específicament condicionats per a ells. En el cas de no haver-n'hi o que les places
estiguin totes ocupades, podran estacionar en altres llocs, sempre i quan no destorbin el
trànsit de vianants ni la circulació de vehicles. En cap cas es poden lligar a elements de
mobiliari urbà, deixant en tots els casos un espai lliure mínim d'un metre pels vianants.
Resta específicament prohibit lligar-los a arbres.
c) Es permet la circulació als vehicles de l'article:
- Pels parcs públics i passejos.
- Per les voreres i andanes.
- Per les illes de vianants, en carrers residencials i zones de prioritat invertida en els dos
sentits de circulació.
- Pels passos de vianants sempre que no hi hagi senyalització específica.
Les condicions de circulació en aquests espais reservats per als vianants seran les
següents:
a) Hauran de respectar sempre la preferència dels vianants.
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b) Adequaran la velocitat a la dels vianants, sense superar els 10 km/h.
c) Hauran d'evitar circular a una distancia inferior a un metre respecte a la façana
dels edificis, així com respecte als vianants en les operacions d'avançament o
encreuament.
d) Els vehicles de l'article 45 únicament es podran utilitzar amb caràcter esportiu en
les zones específicament habilitades i senyalitzades amb aquest sentit (skate
parcs i half-pipe). Aquests vehicles no podran utilitzar els elements del mobiliari
urbà ni la pròpia configuració del terreny per a efectuar salts ni podran circular
per damunt dels esmentats elements.
e) Les bicicletes podran dur remolc, homologat, per al transport de persones,
animals o mercaderies, quan el conductor sigui major d'edat i sota la seva
responsabilitat. En cas de bicicletes que, per construcció, no puguin ser
ocupades per mes d'una persona podran transportar, tanmateix, un menor de
fins a 7 anys quan el conductor sigui major d'edat i sota la seva responsabilitat,
en un seient addicional.
f) Els vehicles de l'article 45 hauran de dur un timbre, i quan circulin de nit o en
condicions de mala visibilitat han de dur llums i elements reflectants (al davant
de color blanc i al darrera de color vermell) degudament homologats que
permetin la seva correcta visualització pels vianants i conductors.
g) Els ciclistes podran circular en grup, en aquest cas se'ls considerarà com una
única unitat mòbil als efectes de prioritat.
h) Han de tenir un sistema adequat de frenada que actuï sobre les rodes
davanteres i posteriors, i un timbre per poder avisar, si cal, de la seva presència.
i)

Per circular de nit han de disposar, al davant, d'una llum blanca de posició, i al
darrere, d'una llum vermella de posició i d'un catadiòptric vermell, no triangular.

j)

Serà obligatori l'ús de casc :
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Pel conductor i ocupants quan es circuli per vies interurbanes.
Pels menors de 16 anys, ja sigui com a conductors o com a ocupants de bicicletes
i cicles en general quan es circuli per vies urbanes.
k) Les bicicletes i vehicles assimilats poden circular per sota dels límits mínims de
velocitat establerta a la via utilitzada.
3. Preferència de pas
Els conductors de bicicletes tenen prioritat de pas respecte als vehicles de motor:
a) Quan circulin per un carril bici, un pas per a ciclistes o un voral degudament autoritzat
per a l'ús exclusiu de conductors de bicicletes.
b) Quan per entrar en una altra via el vehicle de motor giri a dreta o esquerra, en els
supòsits permesos, i hi hagi un ciclista a prop.
En tots els altres supòsits hi seran aplicables les normes generals sobre prioritat de pas
entre vehicles.
4. Classificació de les vies ciclistes
La classificació de les vies ciclistes queda definida a la Llei 19/2001, de 19 de
desembre, de reforma del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat viària (BOE núm. 304, de 20 de desembre), per la qual s'afegeixen en
l'annex els apartats següents:
Via ciclista: via específicament condicionada per al trànsit de bicicletes amb la
senyalització horitzontal i vertical corresponent, l'amplada de la qual permet el pas segur
d'aquests vehicles.
Carril bici: via ciclista adossada a la calçada, en un sol sentit o en doble sentit.
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Carril bici protegit: carril bici amb elements laterals que el separen físicament de la
resta de la calçada així com de la vorera.
Vorera bici: via ciclista senyalitzada sobre la vorera.
Pista bici: via ciclista segregada del trànsit motoritzat, amb traçat independent de les
carreteres.
Caminal pedalable: via per a vianants i ciclistes segregada del trànsit motoritzat que
discorre per espais oberts, parcs, jardins i boscos.
A aquestes vies s'afegeixen d’altres susceptibles de formar part d'un itinerari ciclista:
El carrer de zona 30: En aquest cas, ciclistes i automobilistes comparteixen la calçada
sense cap restricció d'accés. Per garantir la seguretat, caldrà establir normes
específiques i elements físics per tal d'establir una reducció de la velocitat màxima a 30
km/h.
Els carrers de convivència: són aquelles zones de circulació en les quals els vianants
poden utilitzar tota la zona de circulació i tenen prioritat en tota la calçada. Aquests
carrers també són adequats per a la circulació ciclista, però amb uns condicionants de
velocitat màxima (20 km/h) i de prioritat sempre per al vianant, ja que els vianants poden
utilitzar tota la zona de circulació i els jocs i els esports autoritzats.
Els únics vehicles autoritzats per circular pel carril bici són els cicles i les bicicletes.
5. Avançament de bicicletes i vehicles assimilats:
Es permet circular ocupant part o la totalitat del carril contrari quan s'avanci a ciclistes o
ciclomotors i es fixa la distància lateral de seguretat en 1,5 metres per aquests casos.
Es prohibeix avançar posant en perill o entorpint a ciclistes que circulin en sentit contrari
(també en cas que aquests ciclistes circulin pel voral contrari).
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Capítol XIII: Conducció sota els efectes de l'alcohol o altres substàncies
Article 56. Procediment
1. 1 El conductor de qualsevol tipus de vehicle ( incloses les bicicletes i vehicles
assimilats) no pot conduir amb una taxa superior a la que s'estableixi de
begudes alcohòliques, ni conduir amb presència a l´organisme de drogues,
psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues.

8.1.2 Articles proposats per a les ordenances de Palafrugell
Circulació per calçada, i vies ciclistes
Es proposa complementar l’article 2 apartat a) amb els següent textos:
La circulació de bicicletes, incloent bicicletes amb pedaleig assistit de velocitat fins a 25
km/h i cicles de fins a 2 rodes, ha de desenvolupar-se ha per les calçades i vies
ciclistes, considerant sempre les restriccions pròpies de cada via.
Les persones conductores de bicicletes:
1. Han de mantenir una posició de conducció diligent.
2. No poden circular amb el vehicle recolzat només en una roda.
3. No poden agafar-se a altres vehicles en marxa.
4. No poden carregar-la amb objectes que dificultin les maniobres o redueixin la visió.
5. No poden circular amb auriculars o cascs connectats a aparells receptors o
reproductors de so.
6. No poden circular utilitzant durant la conducció dispositius de telefonia mòbil.

Les persones conductores de vehicles amb motor que han de compartir la calçada amb
d’altres usuaris més vulnerables com són ciclistes i usuaris dels VMP (Vehicles de
Mobilitat Personal), han de complir amb l'establert a la legislació vigent en matèria de
trànsit, circulació i seguretat viària.
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Per tal d’augmentar-ne la seva protecció les persones conductores de vehicles amb
motor hauran de seguir les següents normes:
1. Quan estiguin circulant darrere d'un cicle, bicicleta o VMP, mantindran una distància
de seguretat prudencial i proporcional a la velocitat, que no podrà ser inferior a 5
metres.
2. Quan pretenguin avançar, ho faran extremant les precaucions, canviant de carril de
circulació, i sempre que quedi, com a mínim, un espai lateral d'1,5 metres entre el
cicle, bicicleta o VMP i el vehicle.
3. No podran fer maniobres que impliquin posar en perill la integritat de les persones
conductores de cicles, bicicletes o usuaris de VMP.
4. No podran realitzar maniobres d'assetjament que, en no respectar les distàncies de
seguretat, en fer llums o ús de clàxon o altres, constitueixin un intent de modificar la
trajectòria o marxa dins del carril de circulació, o impliquin un risc per a la seguretat
de la persona conductora.

Especificar el punt 2 apartat b):
Les bicicletes han d'estacionar-se preferentment en els llocs habilitats. Queda
específicament prohibit:
a) Lligades al arbres
b) Obstaculitzar zones on hi hagi reserva de càrrega i descàrrega en la calçada en
horari dedicat a aquesta activitat
c) Estacionar en zones d'estacionament per a persones amb discapacitat
d) Estacionar en zones d'estacionament prohibit definides per ordenança
I quan s'impedeixi:
a) El pas dels vianants
b) L'accés al transport públic
c) L'ús específic d'espai reservat
d) La funcionalitat del mobiliari urbà
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I, per últim, quan es puguin malmetre elements del mobiliari urbà.

Complementar el punt 2 apartat c):
1. Circularan pel carril que més convingui en termes de destinació, preferentment pel
més proper a la vorera. Només podran circular per carrils reservats a autobusos i taxi
en cas que estiguin degudament senyalitzats.
2. Hauran d’ocupar la part central del carril.
3. Es permetrà la circulació de dos ciclistes en paral·lel dins el mateix carril de circulació
4. Podran avançar i superar a altres vehicles per la dreta o per l'esquerra, segons sigui
més convenient per a la seva seguretat
5. En interseccions regulades per semàfor i retencions de trànsit en via urbana, podran
sobrepassar els vehicles que es trobin detinguts.
6. Podran circular en doble sentit en vies de sentit únic sempre que es senyalitzi.
a) Les bicicletes que circulin en sentit propi tindran preferència davant les bicicletes
que ho facin en sentit contrari
b) Les bicicletes que circulin en sentit contrari mantindran la prioritat davant de
vehicles amb motor que circulin en el sentit de la via
7. Els semàfors que no regulin la circulació en interseccions i que només senyalitzin un
pas per a vianants, podran ser sobrepassats pels conductors de bicicletes, sempre a
velocitat moderada i respectant la prioritat de pas dels vianants, i sempre que
existeixi senyal específic per a bicicletes.
8. S'admet que les bicicletes traspassin les línies de detenció en els semàfors en els
casos en què s’estableixi una línia de detenció avançada dedicada a bicicletes (ZAB
zona d’avançament per a bicicletes), degudament senyalitzada per a determinar un
espai reservat.
9. El límit de velocitat serà el mateix que s'apliqui a la resta de vehicles en aquella via.
En carrers de zona 30 les bicicletes tenen prioritat sobre la circulació de la resta de
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vehicles, però no sobre els vianants, que tindran preferència de pas en qualsevol
punt de la calçada.

Complementar el punt 4 amb els següents punts:
1. Els usuaris de tals vies hauran de respectar el sentit de circulació establert
(unidireccional o bidireccional) i definit per la senyalització.
2. Els usuaris de tals vies hauran de mantenir una velocitat moderada, sense perjudici
de mantenir la deguda precaució i cura durant la circulació. En vies ciclistes situades
en vorera, la velocitat màxima serà de 10 km/h. En carrils bici protegits, la velocitat
màxima serà de 30 km/h, sent necessari passar a circular per la calçada a velocitats
superiors. En carrils bici no protegits, el límit de velocitat serà el mateix que s'apliqui
a la resta de vehicles en aquella via.
3. L'avançament dins d’una via ciclista s’haurà de fer en condicions de seguretat,
mantenint una distància de seguretat prudencial que no posi en perill la integritat de
les persones avançades. L’avançament es podrà efectuar, per tant, en vies ciclistes
unidireccionals amb amplada superior a 2 metres o en les bidireccionals, i es farà
sempre per l'esquerra d’aquella persona que es pretengui avançar.
4. Els vianants creuaran per llocs senyalitzats, i no podran transitar ni romandre-hi.
5. Els vehicles que no siguin cicles o VMP no podran circular, estacionar ni parar a les
vies ciclistes, passos reservats per a les bicicletes ni a les zones de reserva
d'estacionament de bicicletes sense autorització.
6. Quan la via ciclista estigui situada en vorera (vorera- bici), aquesta haurà d’estar
degudament senyalitzada, els vianants tindran preferència de pas i les bicicletes
hauran de moderar la seva velocitat. En voreres-bici, a més a més de les condicions
generals, s’hauran de respectar les següents condicions específiques de circulació:
a) S’haurà de circular amb precaució, evitar maniobres brusques i adaptar la
velocitat per poder anticipar-se a la presència de vianants, mantenint una
distància de separació mínima de 1 m respecte dels vianants.
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b) En els passos per a vianants que no comptin amb passos específics per a
bicicletes, els cicles i VMP reduiran la velocitat en aproximar-se i passaran
prenent les precaucions necessàries, respectant sempre la preferència dels
vianants i buscant el contacte visual amb les persones conductores que
circulen per la calçada.

Es proposa també crear nous punts com:

Obligacions de les persones conductores de vehicle a motor
Les persones conductores de vehicles amb motor que han de compartir la calçada amb
d’altres usuaris més vulnerables com són ciclistes i usuaris dels VMP, han de complir
amb l'establert a la legislació vigent en matèria de trànsit, circulació i seguretat viària.
Per tal d’augmentar-ne la seva protecció les persones conductores de vehicles amb
motor hauran de seguir les següents normes:
5. Quan estiguin circulant darrere d'un cicle, bicicleta o VMP, mantindran una distància
de seguretat prudencial i proporcional a la velocitat, que no podrà ser inferior a 5
metres.
6. Quan pretenguin avançar, ho faran extremant les precaucions, canviant de carril de
circulació, i sempre que quedi, com a mínim, un espai lateral d'1,5 metres entre el
cicle, bicicleta o VMP i el vehicle.
7. No podran fer maniobres que impliquin posar en perill la integritat de les persones
conductores de cicles, bicicletes o usuaris de VMP.
8. No podran realitzar maniobres d'assetjament que, en no respectar les distàncies de
seguretat, en fer llums o ús de clàxon o altres, constitueixin un intent de modificar la
trajectòria o marxa dins del carril de circulació, o impliquin un risc per a la seguretat
de la persona conductora.
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Retirada de bicicletes
La retirada de bicicletes es donarà en els mateixos suposats que la resta de vehicles,
segons estipula la normativa aplicable:
a) Quan dificultin la circulació de vehicles o persones
b) Quan causin danys al mobiliari urbà
c) Quan estiguin abandonades
Pel que fa a l'abandó, per a les bicicletes es presumirà en els següents casos:
a) Quan transcorrin més de dos mesos des que el vehicle hagi estat dipositat, després
de la seva retirada de la via pública, per l'autoritat competent.
b) Quan romangui estacionat per un període superior a un mes en el mateix lloc i
presenti desperfectes que facin impossible el seu desplaçament en les condicions en
què es troba.
En aquells vehicles que, àdhuc tenint signes d'abandó, disposin de qualsevol dispositiu
o signe que permeti la identificació del seu titular, es requerirà a aquest perquè en el
termini de quinze dies retiri el vehicle del dipòsit, amb l'advertiment que, en cas contrari,
es procedirà bé al seu tractament com a residu sòlid urbà bé a la recuperació per als
usos que es creguin pertinents.

Registre
L'Ajuntament podrà crear un registre de bicicletes, d'inscripció voluntària, amb la finalitat
d'evitar els robatoris o pèrdues de les mateixes i facilitar la seva localització.
Podran registrar les seves bicicletes les persones majors de catorze anys, aportant les
següents dades:
a) Nom i cognoms del titular
b) Domicili i telèfon de contacte
c) Número del document d'identitat
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d) Número de sèrie de la bicicleta, en cas que es disposi del mateix (número de
bastidor)
e) Marca, model i color de la bicicleta
f) Característiques singulars
En el cas de bicicletes pertanyents a menors de catorze anys, la inscripció es realitzarà
a nom dels seus progenitors o tutors legals.
En inscriure el vehicle en el Registre, el seu titular podrà fer constar si disposa
d’assegurança voluntària.
Les normes de funcionament del registre de bicicletes seran establertes en la
corresponent resolució.

I a més es citen algunes frases i textos que haurien d’aparèixer a les ordenances:
-

Els altres vehicles no podran circular ni parar en els carrils reservats per a
bicicletes.

-

Els estacionaments de bicicletes situats en la via pública queden única i
exclusivament reservats per a aquest tipus de vehicle i han d'estar adequadament
senyalitzats.

-

Els conductors de vehicles motoritzats que pretenguin avançar a un ciclista, ho
faran extremant les precaucions, canviant de carril de circulació, i sempre que
quedi, com a mínim, un espai lateral d'1,5 metres entre la bicicleta i el vehicle.
-

Serà optativa la contractació d'una assegurança ciclista, com a mínim de
responsabilitat civil, que cobreixi els supòsits bàsics de danys a tercers.
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8.1.3 Comunicació de les ordenances fiscals
Per donar a conèixer l’ordenança a tots els usuaris de la via pública cal que es facin
campanyes d’informació. Però no només això, sinó que és molt recomanable fer
campanyes de civisme en què s’informi a tots els usuaris de la via pública dels seus
drets i deures.
Un cop s’aprovi l’ordenança, cal que es faci complir, pel que també cal informar
internament als agents de la policia local.
En resum, l’Ajuntament ha de destinar els mitjans suficients per a què:


Es conegui: campanyes d’informació i civisme



Es faci complir: campanya interna de vigilància amb formació a la policia local i
altres agents de vigilància de la via pública

La senyalització també és comunicació. Cal que tots els usuaris de la via estiguin
informats de quina preferència tenen a les diferents vies i de quines són les condicions
d’ús de cada tipus de via. La senyalització també farà visibles els serveis per als
ciclistes (aparcaments, carrils bici, itineraris,...) i els dirigirà cap als llocs d’interès
(senyalització informativa de localització, d’orientació, de direcció...).
La col·laboració amb les forces de seguretat locals és bàsica en aquest cas: caldrà que
el cos de seguretat conegui la normativa i la interpreti i apliqui correctament. Es
recomana organitzar campanyes d’informació dirigides a aquest cos.
També serà útil disposar d’informes i retorn periòdic sobre l’avaluació i el seguiment que
els cossos de seguretat fan de l’ordenança, per conèixer els conflictes que s’hagin
detectat o el nivell de compliment i sancions emeses.
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PLÀNOLS

ANNEX 1: Seccions

ANNEX 2: Tipologies de vies
ciclistes i senyalització

TIPOLOGIES DE VIES CICLISTES
Carril bici segregat
Generalment en calçades de la xarxa bàsica de circulació, aquest tipus de vies ciclistes
necessiten separacions físiques respecte dels vehicles motoritzats. Els separadors
poden ser d’obra, peces de cautxú o altres elements.
A Barcelona es poden trobar peces de diversos models, les més recentment instal·lades
són les que mostra la següent fotografia:

Peces de segregació als carrils bici de Barcelona. Font: elaboració pròpia, AIM.

La següent secció mostra un carril bici segregat amb peces, adjacent a carrils de
circulació de motoritzats.

Secció en perfil i en planta d’un carril bici unidireccional segregat amb peces. Font:
elaboració pròpia, AIM.

Secció en planta d’un carril bici bidireccional en calçada segregat amb peces. Font:
elaboració pròpia, AIM.

Inclús es pot segregar mitjançant una línia d’aparcament, com mostra la següent secció,
que és un carril bici bidireccional.

Secció en perfil i en planta d’un carril bici bidireccional, segregat amb una línia
d’aparcament. Font: elaboració pròpia, AIM.

Secció de la segregació d’un carril bici bidireccional mitjançant aparcament de cotxes.
Font: elaboració pròpia, AIM.

Secció de la segregació d’un carril bici bidireccional mitjançant aparcament de motos.
Font: elaboració pròpia, AIM.

En el cas dels carrils bici segregats amb aparcament, també es poden afegir peces,
col·locades linealment, per evitar que els cotxes envaeixin el carril bici.
Aquests carrils bici necessiten especial atenció a les cruïlles, on cal donar visibilitat i
protecció especials a la bicicleta, ja que és menys previsible per la resta d’usuaris de la
via, amb qui no han compartit el mateix espai. Això és especialment rellevant en el cas
dels carrils bici segregats per línies d’aparcament, ja que això fa que siguin encara
menys visibles per als vehicles motoritzats i, per tant, menys previsibles.

Carril bici no segregat
Es tracta de carrils bici únicament delimitats per la senyalització amb pintura a la
calçada. Aquests carrils, constitueixen una reserva d’espai per a la circulació de la
bicicleta, sense limitar l’accés per part dels altres usuaris.
El carril bici s’utilitza quan no es poden utilitzar peces per a segregació per temes
d’accessibilitat a la vorera pels vehicles de la calçada, o simplement, quan no són
necessàries condicions de segregació física.
Tant en el cas dels carrils bici segregats com en els no segregats, cal vigilar la disposició
i la tipologia de l’aparcament per a vehicles motoritzats ja que les maniobres i obertura
de portes poden envair el carril bici i generar situacions de perill

Vorera bici
Aquest tipus de vies ciclistes només s’han d’implementar en aquells casos en els que
es disposi d’espai suficient i ho permetin els fluxos de vianants. També és preferible que
es trobin segregats del trànsit de vianants mitjançant elements físics, si és possible del
propi mobiliari urbà com ara arbres i/o bancs, que ofereixen altres serveis als usuaris
(ombra i repòs, respectivament). La segregació física ajuda a minimitzar els conflictes
amb els vianants.
És necessari tenir sempre en compte que cal respectar als vianants, ja que la via ciclista
transcorre pel seu espai. També que, degut a que és el seu espai, aquests encara
disposen de certs privilegis, com ara poder creuar el carril per qualsevol punt, tot i que
no poden transitar per sobre o aturar-se.

El ciclista ha de moderar la velocitat en aquest tipus de vies ciclistes, per tal de poder
preveure els moviments dels vianants i no generar situacions de risc.

Vorera bici bidireccional. Font: elaboració pròpia, AIM.

Sender pedalable i pista-bici
Per definició, es tracta de vies ciclistes de traçat independent del trànsit motoritzat. Els
senders són per a què vianants i ciclistes hi circulin en condicions de cohabitació. En
cas que siguin exclusives per ciclistes s'anomenen pistes-bici.
En els senders cal posar atenció especialment a les amplades mínimes per tal que es
disposi d’espai per a tots dos.
En general, transcorren per zones verdes, parcs o similars. Degut a això, cal que es
construeixen amb coherència amb aquests espais (material compactat o estabilitzat i
ferms i paviments particulars en desnivells i pendents).

Sender pedalable al Ripoll. Font: elaboració pròpia, AIM.

SENYALITZACIÓ DE LES VIES CICLISTES

Via ciclista
La senyalització de via ciclista s’aplicarà a les tipologies de:


Carril bici segregat



Carril bici no segregat



Vorera bici

Encara que tinguin l'avantatge que són espais reservats per a la circulació de les
bicicletes (i això prohibeix i/o limita la utilització per part d'altres usuaris de la via), la
xarxa de carrils bici no sempre resulta prou segura, idònia o disponible per als
desplaçaments del ciclista quotidià, ja sigui per motius de disseny de la infraestructura
o d'utilització indeguda de la mateixa (per invasió d'altres usuaris). Per això, no sempre
és vàlida l'obligatorietat de circular pels carrils bici en especial pels segregats, com
inclouen algunes ordenances), ja que es poden donar moltes casuístiques que faran
impossible la circulació i seria il·lògic penalitzar al ciclista en aquestes situacions.
Es podria considerar l'obligatorietat de l'ús dels carrils bici (i, en conseqüència, la
prohibició d’utilitzar la calçada) quan la velocitat en calçada fora de 50 km/h o més o per
altres característiques de la via que desaconsellessin fortament la cohabitació. Les vies
en la ciutat, especialment les quals no siguin xarxa bàsica (que s'associen a les majors
velocitats i intensitats de tràfic), han de ser vies utilitzables per tots els vehicles.

(RGC) Camino reservado para ciclos.
R-407
Obligación para los conductores de ciclos
de circular por el camino a cuya entrada
esté situada y prohibición a los
conductores de los demás vehículos de
utilizarla

Senyalització reglamentària carril bici. Font: Reglamento General de Circulación.

És per això que la pròpia senyalització dels carrils bici ha de reflectir preferència en lloc
d'obligatorietat, és a dir, en comptes d'utilitzar la senyalització rodona blava, hauria
d'utilitzar-se la quadrada, que significa:
- Caràcter exclusiu però no obligatori. Es prohibeix la utilització per a la circulació d'altres
usuaris.
- En el carril reservat per a certs vehicles (en aquest cas bicicletes), la reserva no implica
obligatorietat sinó preferència.

Senyal de carril reservat per
bicicleta, sense caràcter obligatori.
No reglamentària.

Senyalització de carril reservat per a bicicletes. Font: elaboració pròpia, AIM.

Tot i que no és reglamentària, sí que es podria equiparar a les que existeixen per al carril
bus, que correspon a la senyal:

(RGC) Carril reservado para autobuses
S-51
Indica la prohibición a los conductores de los vehículos que no sean de transporte
colectivo de circular por el carril indicado. La mención taxi autoriza también a los
taxis la utilización de este carril. En los tramos en que la marca blanca longitudinal
esté constituida, en el lado exterior de este carril, por una línea discontinua, se
permite su utilización general exclusivamente para realizar alguna maniobra que
no sea la de parar, estacionar, cambiar el sentido de la marcha o adelantar,
dejando siempre preferencia a los autobuses y, en su caso, a los taxis.

Senyalització reglamentària per al carril reservat per vehicles de transport col·lectiu i
taxi. Font: Reglamento General de Circulación.

Pista o Sender pedalable
El senyal normatiu (annex del Reglamento General de Circulación) és l’S-33 “Senda
Pedalable”.
Sempre que es compleixi la definició normativa (ha de ser compartit amb vianants i de
traçat independent al del trànsit motoritzat), es farà servir aquesta.

(RGC) Senda pedalable
S-33
Indica la existencia de una vía para
peatones y ciclos, segregada del tráfico
motorizado, y que discurre por espacios
abiertos, parques, jardines o bosques.

Senyalització reglamentària per sender pedalable. Font: Reglamento General de
Circulación.

TIPOLOGIA D’ESPAIS COMPARTITS
La bicicleta pot compartir espais amb vehicles motoritzats o amb vianants. Segons el
disseny del carrer, aquest espai acostuma a ser la calçada per a vehicles motoritzats i
la vorera en el cas dels vianants. En les vies de plataforma única, tots tres tipus d’usuaris
comparteixen la via, aquest disseny s’acostuma a aplicar en les vies limitades a 20 km/h
i/o zones residencials.
Així doncs, tindrem:
-

Cohabitació en zones limitades a 30 km/h

-

Cohabitació en zones limitades a 20 km/h

-

Cohabitació en voreres

Aquest pla director proposa la implementació de mesures toves (senyalització
horitzontal i vertical) per tal d’aconseguir un efecte ràpid i mínimament eficaç.
Les mesures dures, com són les mesures físiques (coixins berlinesos, modificacions de
la trajectòria – xicanes –, esquenes d’ase o passos de vianants elevats, per exemple),
contribueixen encara més eficaçment a la moderació de la velocitat però haurien de ser
objecte d’una planificació específica. Això si, en el cas que s’implantin aquest tipus de
mesures, haurien de ser aptes per a bicicleta, és a dir:


Allà on sigui possible, mirar d’evitar que les mesures físiques afectin a les vies
ciclistes. L’espai mínim de pas per a les bicicletes haurà de ser de 70 cm.



Si no es poden evitar o estan en calçades compartides:
o

Aquelles mesures que tinguin arestes, com ara els passos de vianants
elevats, haurien de tenir un perfil sinusoïdal per evitar els sotracs a les
bicicletes.

o

On hi hagi rampes, aquestes no haurien de ser superiors al 16%.

És important que s’utilitzi una senyalització que s’entengui per tots els usuaris i que sigui
visible per tots.
A més, cal que doni visibilitat a bicicleta. Aquest aspecte és especialment important en
zones on no hi ha un elevat ús de la bicicleta i aquesta no és encara molt visible pels
carrers.

La senyalització s’implementarà en aquelles vies que formin part de la xarxa d’itineraris
pedalables del municipi i que s’hagin proposat per a la moderació del trànsit.

Cohabitació en vies limitades a 30 km/h
En el cas que es tracti de carrers, àrees o zones 30, es podran aplicar les següents
alternatives de senyalització, que inclouen la bicicleta en la senyalització de limitació de
velocitat:

Senyalització horitzontal
La senyalització horitzontal es col·locarà al principi de l’itinerari per a bicicletes en viari
limitat a 30 km/h. Si es tracta de zona 30, la senyalització es col·locarà a totes les portes
d’entrada a dita zona. La corresponent senyalització de finalització, es col·locarà al final
de l’itinerari o bé a les portes de sortida de la Zona.

Senyalització horitzontal en les portes d’accés a la Zona 30 amb bicicleta (Barcelona). Font:
elaboració pròpia, AIM.

Senyalització vertical
La cohabitació es senyalitza amb un complement de bicicleta per a la senyalització de
zona 30. En aquest cas, també es recomana que es pinti la bicicleta en les portes
d’accés a la zona, la senyalització que es podria utilitzar seria la següent:

Senyal vertical en un carrer amb itinerari bici on hi ha cohabitació bicicletes - vehicles
motoritzats. Font: elaboració pròpia, AIM.

Cohabitació en vies limitades a 20 km/h
La zona residencial, amb un límit de velocitat a 20 km/h, és idònia per a la circulació en
bicicleta. Aquesta es pot efectuar en ambdues direccions de circulació per a bicicleta,
inclús quan són només d’una direcció pels altres vehicles, donada la moderació de la
velocitat i sempre que es compleixin altres condicions necessàries com la disponibilitat
d’espai i la prioritat de la mobilitat dels vianants.
Per tal d’incorporar la bicicleta en els itineraris proposats que estiguin senyalitzats
d’aquesta manera, es proposa que es faci servir el complement de la bicicleta, tal com
mostra la figura següent:

Senyal S-28 i adaptació del complement S-880. Font: elaboració pròpia, AIM.

Generalment, com han estipulat moltes ordenances, la circulació per a bicicletes en
aquests ambients tan moderats es pot produir genèricament en ambdós sentits, encara
que la direcció dels vehicles motoritzats només es faci en un sentit.

Cohabitació en voreres
En els cassos on hi hagi cohabitació en vorera, cal senyalitzar-ho per tal que els vianants
prevegin la circulació de bicicletes i també perquè les bicicletes siguin conscients que
comparteixen espai i actuïn conseqüentment (adaptin la seva velocitat).
No hi ha cap senyalització reglamentària, però es proposa la següent:

Senyalització aconsellada per a zones de cohabitació amb vianants. Font: elaboració
pròpia, AIM.

Carril bici en contrasentit:
És sabut que la bicicleta, igual que el vianant, té la tendència de buscar els camins més
ràpids i directes possibles per arribar a la destinació final. Un dels motius pot ser degut
a l’esforç físic que cal per tal de moure’s, tant en bici com a peu, excloent sempre aquells
desplaçaments que es fan per oci, o per fer exercici.

És per aquest motiu que l’èxit d’una xarxa amb bicicleta rau, principalment, en crear
itineraris directes que siguin aquells que les bicicletes o els vianants farien de forma
natural si no tinguessin prohibicions específiques de trànsit. Però el ciclista té un
handicap respecte el vianant, i és que hi ha carreres que és prohibit circular-hi en
ambdues direccions per la calçada, fent que aquesta opció d’itinerari directa no sigui
possible en alguns casos.
Tenint en compte aquest criteri i amb d’urbanisme actual a Castelldefels, s’ha estudiat
la possibilitat d’implantar, en aquells carrers que siguin prou amples i pacificats, un carril
bici en contrasentit.

Aquesta opció permet varies solucions a la vegada.

1- Permet fer itineraris directes per a la bici, sense que aquestes hagin de fer una
volta dissuasiva per arribar a la seva destinació
2- Estreny la secció del carrer, de manera que el vehicle hi pot circular sense
problemes (3 metres d’amplitud), però al ser més estret es baixa la velocitat, ja
que la percepció de rapidesa és major.
3- No cal treure aparcament. Un bé molt preuat en segons quins barris
4- Infraestructura gairebé inexistent. És barat i fàcil d’implantar.

És per aquests motius que durant la realització del pla hem detectat quins son aquells
itineraris de la ciutat que passen per carrers pacificats, que en algun tram son
unidireccionals però prou amples per incloure aquesta opció. A més a més, en aquells
carrers que es pot fer la opció de carril bici dedicat traient aparcament en cordó, hem
realitzat dues opcions, per tal que quedi clar que les dues son viables però tant una com
l’altra tenen punts a favor i en contra.

ANNEX 3: Enquesta tipus
d’usuari de la bicicleta

ENQUESTA A USUARIS DE BICICLETA A PALAFRUGELL
L'Ajuntament de Palafrugell està realitzant el seu Pla Director de la Bicicleta. En en aquest projecte, es vol copçar la impresió dels usuaris actuals de la bicicleta
al municipi per tal de millorar-ne l'experiència i fomentar-ne l'ús. Es farà una radiografia de quin és el perfil de l'usuari actual. Per això, es realitzen les següents
preguntes:

Núm. ………

Data

PERFIL ENQUESTAT
P1.- Sexe:
1 Home
P2.- Edat

1

Hora

Zona

2 Dona

< 18 anys

2 18-35 anys

ciutat

2 BTT

3 36-50 anys 4 51-65 anys

5 > 65 anys

P3. - Tipus de Bici
1
P4.- Ús:

1 Quotidià

P6.- Activitat de l'enquestat
1 Ocupat
2 Estudiant

3 Plegable

2 Esportiu

3 A l'atur

DADES DESPLAÇAMENT
P7.- Motiu del desplaçament (on va o d'on torna)
1 Treball
2 Estudis
7 Gestions
8 Turisme
P8.- Amb quina freqüència utilitza la bicicleta?
1 Cada dia
2 Alguna vegada a la setmana
P9.- Per on es desplaça normalment dins de Palafrugell?
1 Nucli urbà 2 Polígon industial
3 Calella
7 Altres:

P5.- Casc:

4 Jubilat

5 Altres:

3 Compres
9 Altres:

4 Oci

3 Alguna vegada al mes

4 Llafranc

P10.- Per on es desplaça normalment fora de Palafrugell?
1 No em desplaço
2 Via verda / Pirinexus
4 Begur
5 Muntanya - btt
P11.- On aparca normalment la bicicleta?
2 En el mobiliari urbà
1 P Bici

4 Elèctrica

5 Tamariu

5 Patins

6 Altres

1 Sí

2 No

5 Metge

6 Esport

4 Gairebé mai (o mai)

6 Llofriu

3 Palamós
6 Altres:

3 Dins d'un recinte

4 Altres:

P12.- Per on circula majoritariament, si no hi ha carril bici? (marcar més d'una si és el cas)
1 Calçada pel centre
2 Calçada enganxat a la dreta
3 Vorera ampla
4 Vorera estreta
5 Altres:
VALORACIÓ DEL SERVEI
P13.- Per què creu que no s'utilitza més la bici a Palafrugell (Marcar 2 més importants)
1 Manca de carrils bici
2 Inseguretat al compartir la calçada
3 Falta d'aparcaments
4 Les pendents son massa elevades
5 Aparcaments estan plens
6 Climatologia (massa calor a l'estiu i massa fred a l'hivern)
7 Massa cansat
P14.- Per què utilitza la bici en comptes d'un altre mitjà de transport? (Marcar 2 més importants)
1 És més ràpid
2 És més econòmic
3 És ecològic
4 Per fer exercici
5 Perquè és flexible
6 Perquè és divertit
7 No tinc carnet
P15.- Observacions

ANNEX 4: Enquesta tipus de
cicloturisme

ENQUESTA DE CICLOTURISME A PALAFRUGELL
L'Ajuntament de Palafrugell està realitzant el seu Pla Director de la Bicicleta. En en aquest projecte, es vol copçar la impresió dels usuaris actuals de la bicicleta al
municipi per tal de millorar-ne l'experiència i fomentar-ne l'ús. Es farà una radiografia de quin és el perfil de l'usuari actual. Per això, es realitzen les següents
preguntes:

Núm. ………

Data

PERFIL ENQUESTAT
P1.- Sexe:
1 Home
P2.- Edat

1

< 18 anys

Hora

Zona

2 Dona
2 18-35 anys

3 36-50 anys

4 51-65 anys

5 > 65 anys

4 Elèctrica

6 Altres:

4 Esportiu

P3.- Procedència
1 Catalunya
2 Espanya
3 Resta del món

Comarca:
Comunitat Autònoma:
País:

P4.- Tipus de Bicicleta
1 Trekking

2 Carretera

3 BTT

P5.- Pertinença de la bicicleta

1 Propietat

2 Lloguer

P6.- Tipus de cicloturisme:

1 Vacacional

2 Local

3 Excursió

4 Jubilat

5 Altres:

DADES DEL VIATGE I CONEIXEMENT DE LA ZONA
P9.- Durada del viatge
1 Un dia
2 2-4 dies

3 5-7 dies

4 8-14 dies

5 +14 dies

P10.- Tipus d'allotjament
1 Hotel
2 Pensió

3 Càmping

4 Alberg

5 Habitació

6 Altres:

P11.- Preparació de la ruta
1 Mapa
3 Webs oficials
7 Oficines de turisme

2 Internet
4 Fulletons
8 Agències de Viatges

5 Llibre-Guia
9 Altres:

6 Boca-Orella

P7.- Casc:

1 Sí

P8.- Activitat de l'enquestat
1 Ocupat
2 Estudiant

2 No

3 A l'atur

P12.- Coneix el segell Bed&Bike?

1 Sí

.- Utilitzeu aquest segell per organitzar la vostra ruta?
P13.- Coneix les següents rutes del territori?
2 Xarxa carreteres cicloturistes Baix
1 Pirinexus
Empordà
P14.- Està fent alguna ruta?
2 Xarxa carreteres cicloturistes Baix
1 Pirinexus
Empordà

2 No
1 Sí

2 No

3 Tren Petit

4 No

5 Altres:

3 Tren Petit

4 No

5 Altres:

3 Dins d'un recinte

4 Altres:

P15.- On aparca normalment la bicicleta?
1 P Bici
2 En el mobiliari urbà

P16.- Per on circula majoritariament, si no hi ha carril bici? (marcar més d'una si és el cas)
1 Calçada pel centre
2 Calçada enganxat a la dreta
3 Vorera ampla
4 Vorera estreta
5 Altres:
P17.- Per on circula al anar a Calella o Llafranc?
1 Avinguda del mar
2 Carretera Vella
.- Si hi hagués una via verda l'aprofitaria?

1 Sí

3 Muntanya

4 No hi vaig

2 No

3 Indiferent

P18.- Per on circula al anar a Tamariu o a Cala Pedrosa?
1 Carretera
2 Camí Vell
.- Si hi hagués una via verda l'aprofitaria?

3 No hi vaig
1 Sí

2 No

3 Indiferent

VALORACIÓ DEL DE LES RUTES I ITINERARIS
P19.- Nivell de senyalització
1 Deficient

2 Regular

3 Bo

4 Molt bo

P20.- Percepció de seguretat

2 Mitjana

3 Bona

4 Molt bona

1 Molt difícil

2 Difícil

3 Fàcil

1 Dolenta

P21.- Facilitat d'estacionament a Palafrugell

P22.- Observacions

4 Molt fàcil

ANNEX 5: Alternatives per la
carretera de vella de
Palafrugell a Calella

Pla director de la Bicicleta de
Palafrugell

Estudi d’alternatives Carretera
Vella

Estat actual

Ruta tren petit

3,2 km

3 km
Accés
Habitatges
Equipament

2,6 km

Possibles alternatives:
1. Via Verda paral·lela a la Carretera
2. Reconvertir un carril i carretera
unidireccional (sentit Calella)
3. Reconvertir un carril i carretera
unidireccional (sentit Palafrugell)
4. Reconvertir un carril i carretera
unidireccional per trams (meitat sentit
Palafrugell i meitat sentit Calella)
5. Model Holandès
6. Zona 30 amb punts estrets i reductors de
velocitat (estil França)

Alternatives:
1. Creació d’una camí verd paral·lel a la carretera
Es proposa crear una infraestructura segregada tipus via verda paral·lela a la carretera

Alternatives:
1. Creació d’una camí verd paral·lel a la
carretera
Es proposa crear una infraestructura segregada tipus
via verda paral·lela a la carretera

Pros:
•
•

Itinerari segur per la bicicleta
Trànsit motoritzat no es veu afectat

Contras:
•

•
•
•
•
•

No millorem la seguretat pels motoritzats
a la carretera.
La via verda hauria de creuar la carretera
en un punt per poder accedir a Calella.
Paviment via verda (no idoni per la
bicicleta, que prefereix asfalt)
Expropiacions
Termini d’execució
Pressupost elevat

Alternatives:
2. Reconvertir un carril i carretera unidireccional (sentit Calella)
Es proposa reciclar un dels carrils per reconvertir-lo en vianant-bicicleta

Alternatives:
2. Reconvertir un carril i carretera
unidireccional (sentit Calella)
Es proposa reciclar un dels carrils per reconvertir-lo
en vianant-bicicleta

Pros:
•
•
•
•
•
•
•
•

Paviment idoni per la bicicleta (asfalt)
Millorem seguretat vehicles motoritzats (Col·lisions
frontals, punts estrets – corba, …)
Reducció de trànsit
Itinerari més directe des de Palafrugell a Calella
Temps d’execució baix
Inversió Baixa
Reversibilitat de la obra (al ser pintura i
pilones/jardineres es pot implantar com a prova per
consolidar-se amb obra més endavant.
Accés sud del càmping connectat amb el carril

Contres:
•
•
•

Itinerari de Calella a Palafrugell forçosament per
l’avinguda del Mar.
Veïns de les finques afectades hauran de modificar el
trajecte per accedir a Palafrugell per anar a buscar
l’avinguda del Mar.
Cal resoldre la bidireccionalitat de la carretera en el tram
entre Palafrugell i l’accés al barri de Santa Margarida, on
haurien de poder entrar i sortir de forma directa.

Alternatives:
3. Reconvertir un carril i carretera unidireccional (sentit Palafrugell)
Es proposa reciclar un dels carrils per reconvertir-lo en vianant-bicicleta

Alternatives:
3. Reconvertir un carril i carretera
unidireccional (sentit Palafrugell)
Es proposa reciclar un dels carrils per reconvertir-lo
en vianant-bicicleta

Pros:
•
•
•
•
•
•
•
•

Paviment idoni per la bicicleta (asfalt)
Millorem seguretat vehicles motoritzats (Col·lisions
frontals, punts estrets – corba, …)
Reducció de trànsit
Itinerari més directe de Calella a Palafrugell
Temps d’execució baix
Inversió Baixa
Reversibilitat de la obra (al ser pintura i
pilones/jardineres es pot implantar com a prova per
consolidar-se amb obra més endavant.
Accés sud del càmping connectat amb el carril

Contres:
•
•

•

Itinerari de Palafrugell a Calella, forçosament per
l’avinguda del Mar.
Veïns de les finques afectades hauran de modificar el
trajecte per accedir des de Palafrugell, anant per
l’avinguda del Mar.
Cal resoldre la bidireccionalitat de la carretera en el tram
entre Palafrugell i l’accés al barri de Santa Margarida, on
haurien de poder entrar i sortir de forma directa.

Alternatives:
4. Reconvertir un carril i carretera unidireccional per trams (meitat sentit Palafrugell i meitat sentit Calella)
Es proposa reciclar un dels carrils per reconvertir-lo en vianant-bicicleta

Alternatives:
4. Reconvertir un carril i carretera
unidireccional per trams (meitat sentit
Palafrugell i meitat sentit Calella)
Es proposa reciclar un dels carrils per reconvertir-lo
en vianant-bicicleta

Pros:
•
•
•
•
•
•
•

Paviment idoni per la bicicleta (asfalt)
Millorem seguretat vehicles motoritzats (Col·lisions
frontals, punts estrets – corba, …)
Reducció de trànsit molt elevada. Ja no vehicles de pas
Temps d’execució baix
Inversió Baixa
Reversibilitat de la obra (al ser pintura i
pilones/jardineres es pot implantar com a prova per
consolidar-se amb obra més endavant.
Accés sud del càmping connectat amb el carril

Contres:
•
•

•

Meitat de l’itinerari de Palafrugell a Calella, forçosament
per l’avinguda del Mar.
Veïns de les finques afectades hauran de modificar el
trajecte per accedir, anant per l’avinguda del Mar.
Cal resoldre la bidireccionalitat de la carretera en el tram
entre Palafrugell i l’accés al barri de Santa Margarida, on
haurien de poder entrar i sortir de forma directa.

Alternatives:
5. Model Holandès
Es manté la carretera bidireccional però obligant els cotxes a cedir-se el pas al creuar-se de
cara

Alternatives:
5. Model Holandès.
Es manté la carretera bidireccional però obligant els
cotxes a cedir-se el pas al creuar-se de cara

Pros:
•
•
•
•
•
•
•

Paviment idoni per la bicicleta (asfalt)
Millorem seguretat vehicles motoritzats
(obliguem a reduir velocitat a 30km/h – 20
km/h)
No s’ha de desviar el trànsit dels motoritzats
Temps d’execució baix
Cost d’execució molt reduït
Reversibilitat de la obra (al ser pintura es pot
implantar com a prova per consolidar-se amb
obra més endavant.
Solució existent i en funcionament en diversos
països com a Holanda.

Contres:
•

•
•
•

Cal resoldre els punts sense visibilitat (corba
tancada)
Bicicleta no segregada
Espai per a vianants no resolt
Solució no existent al nostre país (encara)

Alternatives:
6. Zona 30 amb punts estrets i reductors de velocitat (estil França)
Es manté la carretera bidireccional però obligant els cotxes a cedir-se el pas al creuar-se de
cara

Alternatives:
6. Zona 30 amb punts estrets i reductors de
velocitat (estil França)
Es manté la carretera bidireccional però obligant els
cotxes a cedir-se el pas al creuar-se de cara

Pros:
•
•
•
•
•
•
•

Paviment idoni per la bicicleta (asfalt)
Millorem seguretat vehicles motoritzats
(obliguem a reduir velocitat a 30km/h – 20
km/h)
No s’ha de desviar el trànsit dels motoritzats
Temps d’execució baix
Cost d’execució molt reduït
Reversibilitat de la obra (al ser pintura es pot
implantar com a prova per consolidar-se amb
obra més endavant.
Solució existent i en funcionament en diversos
països com a França.

Contres:
•
•
•

Bicicleta no segregada
Espai per a vianants no resolt
Solució no existent al nostre país (encara)

Punts amb reducció
de secció

