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1. INTRODUCCIÓ
1.1. OBJECTE D’ESTUDI
El 9 de juny de 2014 es va aprovar el Pla de Mobilitat Urbana de Girona en el qual es
defineixen les línies estratègiques del la mobilitat, els objectius a assolir i les actuacions
a realitzar (53 paquets d’actuacions). La diagnosi realitzada en la redacció d’aquest pla
abasta tota al ciutat i, tot i que posa de manifest les oportunitats i punt febles, en certs
àmbits o sectors molt característics cal aprofundir per descriure en detall l’aplicació de
les actuacions que el propi PMU proposa i, a la vegada, proposar actuacions de detall
que no són objecte d’un Pla de mobilitat urbana d’un municipi de quasi 100.000
habitants.
El pressupost municipal de 2014 disposava d'una partida per als barris sotmesa a
participació ciutadana, d'acord amb el què preveu el Reglament de Pressupostos
Participats dels barris. Un cop recollides les propostes de cada barri i realitzada la
valoració tècnica, econòmica i de viabilitat de cada projecte, la consulta als barris va
tenir lloc els dies 30 i 31 de maig de 2014.

Un dels projectes seleccionats en la consulta va ser la realització d'un Estudi de
Mobilitat al Barri Vell de Girona. L’objecte de l’estudi és realitzar una anàlisi i diagnosi
molt detallada de la mobilitat en el Barri Vell, desenvolupar les propostes del Pla de
Mobilitat per aquest àmbit i proposar-ne de complementàries.
Ingeniería de Tráfico, S.L. (INTRA) és la redactora de l’Estudi de Mobilitat del Barri Vell
de Girona.
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1.2. ESTUDIS DE REFERÈNCIA
1.2.1.

Pla de Mobilitat Urbana de Girona

Els Plans de Mobilitat Urbana són el document bàsic
per configurar les estratègies de mobilitat
sostenible dels municipis de Catalunya. D’acord
amb el que preveu la llei 9/2003 de la Mobilitat, els seus
continguts s’han d’adequar als criteris i orientacions
establerts en el Pla Director de Mobilitat del seu àmbit.
L’elaboració i l’aprovació dels PMU són obligatòries per
als municipis que:
•

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

•

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

•

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

El 15 de desembre de 2014 el Ple de l’Ajuntament de Girona aprova definitivament
el Pla de Mobilitat Urbana de Girona.
La redacció del Pla es va iniciar l’1 d’octubre de 2012. Al llarg de més de dos anys la
Taula de Mobilitat participa en totes les fases de la redacció del document. El PMU
disposa de 52 grups d’actuacions, que en total fan 256 accions concretes.
Els Pla de Mobilitat Urbana, segons la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
hauran de ser revisat cada sis anys. S’estableix com a any horitzó pel al PMU l’any
2018.
Els objectius que persegueix el Pla de Mobilitat Urbana són els següents:
•

Realitzar una diagnosi actualitzada de les disfuncions del sistema de mobilitat del
municipi de Girona, incorporant específicament les percepcions dels problemes per
part de la ciutadania.

•

Proposar els objectius i estratègies que han de guiar la planificació de la mobilitat
al municipi, d’acord amb els principis directors de la mobilitat establerts per la Llei
9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, i buscant el major consens possible entre la
ciutadania, les entitats i representants sectorials, les forces polítiques i els tècnics
municipals de Girona.

•

Proposar actuacions concretes que desenvolupin els objectius i estratègies del pla,
i formular un programa d’actuació a 6 anys.
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•

Establir els indicadors i mecanismes de seguiment i avaluació del pla, així com
realitzar l’avaluació ambiental estratègica del pla d’acord amb el Departament de
Territori i Sostenibilitat ( DTES) i el que estableix la legislació comunitària.
1.2.2.

Pla d’Accessibilitat de la Via Pública de Girona

Els Plans d’Accessibilitat són plans particularitzats,
en escala i situació, a la ciutat i descriuen l’estat
actual de la via pública en concepte
d’accessibilitat.
El concepte d’accessibilitat inicialment s’associava al
tractament
o
supressió
de
les
barreres
arquitectòniques, però amb el temps s’ha ampliat
aquest concepte per englobar també l’accessibilitat
comunicativa. D’aquesta manera s’intenta fer un model
de ciutat que doni igualtat d’oportunitats i major
autonomia a les persones amb discapacitat, tant física
com sensorial.
No es pot entendre accessibilitat sense un altre concepte que el complementa, la
mobilitat. Desplaçar-se amb facilitat i autonomia i de manera sostenible i saludable és
una de les premisses que una ciutat ha d’aconseguir per ser accessible en concepte de
disseny urbà. A més a més, s’ha de tenir sempre en compte la seguretat .
El Pla d’accessibilitat de la via pública de Girona s’aprova el 13 d’octubre de 1998
al Ple de l’Ajuntament. El document vigent, però, es tracta de la revisió duta a terme
el gener de 2013 en el que s’inclouen més itineraris a l’àmbit d’estudi i s’adapta a la
normativa actual.
Cal remarcar que la Generalitat ha aprovat més recentment, el 30 d’octubre del
2014, la nova Llei d’accessibilitat (Llei 13/2014 publicada al DOG el 4 de novembre
de 2014) i que crea un marc normatiu en relació a l’accessibilitat.
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2. CARACTERITZACIÓ DEL TERRITORI
2.1. SITUACIÓ GEOGRÀFICA I EVOLUCIÓ HISTÒRICA
En l’actualitat, el terme municipal de Girona està dividit en 9 barris (Centre, Eixample,
Est, Mas Xirgu, Montjuïc, Nord, Oest, Santa Eugènia, Sud) i 31 sectors.
El sector del Barri Vell (3.000 hab.), juntament amb els del Mercadal (2.600 hab.) i el
del Carme (3.000 hab.), configuren els tres sectors que formen part del Barri del
Centre. El sector del Mercadal se situa a la riba esquerra del riu Onyar, mentre que els
sectors del Carme i del Barri Vell (el que ens ocupa) se situen al marge dret.
Figura 1. Distribució del municipi de Girona en barris i sectors.

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Girona (desembre 2014)
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La configuració actual del Barri Vell es nodreix
de la història de la ciutat de Girona. Encara
que els seus primers pobladors van ser els
ibers, van ser els romans qui van aixecar un
oppidum (plaça forta emmurallada) per tal de
defensar la Via Heracliana (futura Via
Augusta) sobre l’any 77 aC. De seguida Girona
es va convertir en un centre dinamitzador i
articulador de la regió. Al aixecar-se sobre la
via Augusta però, no segueix el típic esquema
romà del cardos i el decumanus, i presenta
una planta bastant més irregular a la que
s’acostuma a veure en aquest tipus
d’assentaments defensius. A més a més
s’afegeix la orografia de la zona, que va fer
que la ciutat es construís en diferents nivells
(terrasses), unides per escales d’est a oest
que encara conserven el seu traçat.
Fins al segle XVII la ciutat va continuar
creixent amb la conseqüent ampliació de
muralles fins abraçar el que és ara el Barri
Vell. Les part de les muralles es van enderrocar el 1895.
Actualment al nucli antic de Girona s’hi poden veure amb claredat aquests traçats de
ciutat fortificada. I són aquests traçats els que esdevenen un repte per a la mobilitat
urbana del Barri Vell.

Muralla fortificada del Barri Vell de Girona
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2.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL
El sector Barri Vell forma part, conjuntament amb els sectors del Mercadal i del Carme,
del Barri del Centre. Allotja 3.093 residents i a la vegada alberga gran part dels
equipaments culturals i administratius (locals, provincials i catalans) de la ciutat:
l’Ajuntament, la Diputació de Girona, la Catedral, el Call, el Centre Cultural la Mercè,
l’Alberg de la Joventut o les facultats de Turisme, Educació i Lletres de la Universitat de
Girona (UdG) són alguns dels equipaments més destacats que n’hi formen part. El Barri
Vell també és el principal punt de reclam dels turistes que visiten la ciutat de Girona.
L’any 2014 la ciutat va tancar amb més de 4,7 milions de visitants i 22 milions de
pernoctacions (dades fins al novembre). Això suposa un 4,4% més de turistes i un
10% més de pernoctacions que el 2013, segons les dades facilitades per l’Observatori
del Turisme de Catalunya.
El conjunt històric i artístic del Barri Vell comprèn bona part de la Girona antiga,
situada entre la torre Gironella i el riu Onyar. Després de la imatge de les cases de
l'Onyar, destaca un llegat arquitectònic que barreja l’herència barroca de les
escalinates de la Catedral i la pujada de Sant Domènec, o la façana i l’escala de
l'església de Sant Feliu, amb la sobrietat d'edificis romànics com l'antic monestir de
Sant Pere de Galligants o els Banys Àrabs.
Un referent constant del perfil de la ciutat és la Catedral de Girona, amb la nau gòtica
més ampla d'Europa, que s'eleva propera a un dels espais urbans més singulars, el
Call, l’antic barri jueu. A peu de la seva escalinata hi destaquen la Casa Pastor i la Pia
Almoina, mostres del gòtic civil.
Als voltants de la Catedral se situen les places dels Apòstols, dels Lledoners i de Sant
Domènec on hi ha l’antic convent dels dominicans i, baixant per les escales de Sant
Domènec fins al peu de la pujada de Sant Martí, l’església que porta el seu nom i el
Palau dels Agullana.
Pel portal de Sobreportes hi ha l’accés al barri de Sant Pere, amb l’antic monestir de
Sant Pere de Galligants i l’església romànica de Sant Nicolau. També des d’aquest
portal s’accedeix al passeig Arqueològic, al principi del qual hi ha els Banys Àrabs.
De la Catedral cap al sud, més enllà del carrer de la Força, se situa l’antic call de la
ciutat. Al carrer Ciutadans, antic centre de l’alta burgesia, hi destaca la Fontana d’Or i
al capdavall del carrer, ben a la vora de la plaça del Vi, la casa de la Vila i la casa
Carles.
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Figura 2. Barri del Centre

Font: Ajuntament de Girona
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Figura 3. Sector Barri Vell

Font: Ajuntament de Girona
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2.3. CARACTERITZACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
2.3.1.

Jerarquització de les vies

La ciutat de Girona té una forma allargada de sud a nord que condiciona
significativament la morfologia de la seva xarxa viària interna.
El Pla de Mobilitat Urbana de Girona defineix la caracterització de la xarxa urbana de
carrers de Girona en tres nivells:
1. Xarxa primària (vies principals urbanes)
2. Xarxa secundària col·lectora o distribuïdora (vies secundàries urbanes)
3. Xarxa veïnal (xarxa local)
Bona part de xarxa veïnal disposa de zones de pacificació amb limitacions de velocitat
a 30 km, o en els casos més restrictius, com és el cas del Barri Vell, amb circulació
restringida per a vehicles i prioritària per a vianants.
Figura 4. Jerarquia de la xara de vehicles motoritzats (actual i proposta PMU)

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Girona (desembre 2014)
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Això dóna una major complexitat a l’espai urbà, ja que es comparteix el paviment, en
la majoria dels casos, entre els diferents mitjans de transport.
Una de les maneres de vetllar per una mobilitat més accessible i sostenible dins del
Barri Vell és restringint l’accés als vehicles rodats.
2.3.2.

Xarxa bàsica de connexió externa

La ciutat de Girona disposa de tres eixos verticals principals, formats pels carrers de
Barcelona, Riu Güell i l’avinguda Lluís Pericot. Aquests tres vials vertebren la ciutat
connectant els accessos amb l’AP-7, la C-65 i la N-II en el costat sud; i amb el carrer
Pedret i els ponts de Josep Tarradellas, Avinguda França i Fontajau en el costat nord.
La connexió transversal es realitza principalment a través del Passeig d’Olot, que
connecta amb el costat oest (municipi veí de Salt) i a través del carrer Emili Grahit, que
vertebra els moviments pel costat est. Altres carrers com el de Caldes de Montbui,
Santa Eugènia, Rambla Xavier Cugat i Sant Gregori ajuden a canalitzar els
desplaçaments horitzontalment.

Carrer Barcelona

Av. Lluís Pericot

Carrer Emili Grahit

Av. Josep Tarradellas
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Cap d’aquets grans eixos travessa el Barri Vell. En ciutats històriques és habitual que
els grans vials transitin per les afores del nucli antic, ja que la configuració dels carrers
de ciutats medievals, com la de Girona, no permeten el pas de vies d’alta capacitat.
2.3.3.

Itineraris d’entrada i sortida al Barri Vell

Pel que respecte als itineraris d’accés al Barri Vell, des de la resta de la ciutat s’han de
sortejar les fronteres físiques que envolten el barri. Com ja s’ha descrit amb
anterioritat, el Barri Vell té antecedents de ciutat fortificada i encara conserva part del
traçat originari.
Pel nord s’hi pot accedir des de la plataforma de Galligants, pel carrer Bellaire, que
comunica amb el portal fortificat de Sobreportes.
A l’oest es troba el riu Onyar, el qual es sobrepassa amb un seguit de ponts per a
vianants i trànsit rodat (pont de Pedret, pont de Sant Feliu, pont d’en Gómez, pont de
Sant Agustí, pont de les Peixateries Velles i el pont de Pedra) i, des del sud, a partir de
la plataforma que soterra part del riu i sobre la qual se situa la plaça Catalunya i pel
carrer de les Beates (únicament de sortida).
A l’est hi són les restes de la muralla, construïda sobre uns grans desnivells que
dificulten la permeabilitat en gran part del perímetre. El passeig General Peralta i el
carrer de Sant Cristòfol (situat més al nord est) són els únics punts d’accés al barri.
Pel nord (carrer Bellaire) i pel sud (plaça Catalunya) l’accés és més directe, ja que no
presenta tants desnivells.

Accés Plaça Catalunya

Accés carrer Ferrater i Mora
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Accés carrer de Bellaire

Accés carrer de Sant Cristòfol

Figura 5. Sentits de circulació i carrils per sentit

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Girona (desembre 2014)
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2.3.4.

Regulació dels accessos per a vehicles al Barri Vell

L’Ajuntament de Girona ha implantant uns criteris de circulació pel Barri Vell. És una
zona amb prioritat per a vianants, on l’accés dels vehicles es troba restringit i la seva
velocitat màxima és de 20 km/h.
Calen una sèrie de requisits per tal d’obtenir l’autorització d’accés al Barri Vell. Els
criteris es resumeixen en la següent taula:
Taula 1.

Taula de criteris d’accés al Barri Vell per plaça Catalunya
TIPUS

Condicions

Accés

General

-

3 cops per trimestre natural

Paga l’IVTM a Girona

Accés 24h
distintiu d’estacionament amb 4 anys
de caducitat

No paga l’IVTM a Girona

Accés 24h
Distintiu d’estacionament amb 2 anys
de caducitat

Persona amb habitatge o
local comercial en propietat

Propietari

Accés 24h
Distintiu d’estacionament amb 4 anys
de caducitat

Persona amb habitatge o
local comercial en lloguer

Lloguer

Accés 24h
Distintiu d’estacionament amb 2 anys
de caducitat

Propietari

Accés 24h
Distintiu d’estacionament amb 4 anys
de caducitat

Lloguer

Accés 24h
Distintiu d’estacionament amb 2 anys
de caducitat

Persona Resident

Persona amb pàrquing dins
del barri

Persona amb familiar
resident al barri

Pare o mare d’un menor
Familiar d’una persona d’edat avançada o amb
mobilitat reduïda

Accés 24h
Distintiu d’estacionament amb 4 anys
de caducitat

Vehicle comercial

Disposar d’un disc horari de C/D

Horari C/D
[Veure punt 9.1 Zones i horaris C/D]

Client de botiga i hotel

-

3 cops per trimestre natural

Empresa proveïdora

Productes farmacèutics o alimentaris

Horari C/D
[Veure punt 9.1 Zones i horaris C/D]
Pot demanar accés fora de l’horari

Empresa de serveis

Empreses subministradores de serveis (neteja,
aigua, llum,...)

Horari C/D
[Veure punt 9.1 Zones i horaris C/D]
Pot demanar accés fora de l’horari

Empresa Constructora

Llicència d’obra al Barri Vell

Sol·licitar accés

Persona amb mobilitat
reduïda

Disposar de targeta especial d’aparcament per
a vehicles de persones disminuïdes

Accés 24h
Distintiu d’estacionament amb 10 anys
de caducitat

Persona familiar de resident
al centre assistencial del
Barri Vell

Comunicar al centre de dia maria Gay o
Butinyanes perquè el centre ho sol·liciti

Accés 24h
Distintiu d’estacionament amb 4 anys
de caducitat

Font: INTRA S.L. (dades cedides per l’Ajuntament de Girona)
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Aquest estudi ha tractat les dades cedides per l’Ajuntament de Girona en relació als
permisos d’accés al Barri Vell. La base de dades conté tant permisos d’accés com
permisos d’estacionament.
Taula 2.

Caracterització dels permisos d’accés i dels permisos d’estacionament al Bari Vell
Accés al Barri Vell
Motiu

Càmera Pl.
Catalunya

Pilones

Càrrega i descàrrega
6.999

Habitants/vehicles

628

Serveis

457

Vehicle d'urgència

355

Empadronat vehicle de Girona (compra)

305

Puntual

283

Col·legi Arquitectes

274

Centre Maria Gay - Butinyanes

264

Familiar major de 70 anys

223

Ajuntament de Girona

185

Propietari aparcament

182

Taxis

175

Obres

151

Proveïdor Alimentació / Repartidor

128

Comerciants propietat

120

Llogater aparcament

115

Bisbat / Monges

110

Comerciants lloguer

104

Diputació

103

Policia

93

Sanitaris

62

PMR

60

Premsa

49

Generalitat

48

Audiència

37

Cambra de Propietat

27

Familiar menor de 18 anys

25

Proveïdor Farmàcies

25

Mudances

24

UNED

14

Administracions

13

Autobusos TMG

12

No empadronat - propietari pis/local

C/D (disc
horari)

Distintiu
Barri Vell

6.968

1
1.072

743

No empadronat - llogater pis/local

507

873

Empadronat vehicle fora Girona

191

192

Empadronat vehicle de Girona

885

Familiar major 70 anys

205

Familiar menor 18 anys

22

Manual
Total general

Altres
distintius

506

Transportistes C/D

Casaments

Distintius d’estacionament

65
13.421
13.486

65

52
7.473

2.920

52

10.445

Font: INTRA S.L. (dades cedides per l’Ajuntament de Girona)
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Figura 6. Caracterització dels permisos d’accés al Barri Vell, segons motiu (agrupats)
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Font: INTRA S.L. (dades cedides per l’Ajuntament de Girona)

Hi ha un total de 13.421 vehicles diferents que tenen accés al Barri Vell, 10.347
dels quals tenen també algun tipus de permís d’estacionament 1. Aquest permisos són:
•

Disc horari de C/D: permet estacionar 30 minuts en els punts senyalitzats per
càrrega i descàrrega al Barri Vell. Hi ha un total de 7.473 permisos d’aquest
tipus.

•

Distintiu d’estacionament del Barri Vell: Hi ha un total de 2.920 vehicles
amb distintiu d’estacionament a l’interior del Barri Vell.

•

Altres distintius: Existeixen 52 permisos amb diferent motivació (com
premsa, sanitaris,...) que també permeten estacionar a l’interior del Barri Vell.

Existeixen alguns vehicles amb diversos permisos d’estacionament. El més habitual és
trobar vehicles de C/D (disc horari) amb distintiu d’estacionament del Barri Vell. A
continuació es descriuen els vehicles que tenen diversos permisos:
•

92 vehicles amb permisos de C/D (disc horari) i distintiu d’estacionament del
Barri Vell.

•

5 vehicles amb permisos de C/D (disc horari) i un altres distintius
d’estacionament.

•

1 vehicle amb distintiu d’estacionament del Barri Vell i un altre distintiu
(premsa).

1

En l’apartat 8.1.1 es descriu el funcionament de l’estacionament a l’interior del Barri Vell, així
com alguns exemples dels permisos.
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A continuació es descriuen les característiques dels permisos d’accés dels 13.421
vehicles comptabilitzats en la base de dades. El 100% dels vehicles de la base de
dades té accés per la càmera de plaça Catalunya i, a més a més, un 0.5% (65
vehicles) pot accedir també al Barri Vell a través de les pilones automàtiques de Rei
Martí.
A partir de les dades proporcionades s’han agrupat els permisos per franges horàries
d’accés:
•

De 0:00 a 24:00h tots els dies de la setmana: Utilitzat per tot tipus de vehicles
(particulars, transport públic, administració, periodistes,...).

•

De 7:00 a 12:00h de dilluns a divendres feiners: Utilitzat exclusivament per
transportistes (càrrega i descàrrega).

•

De 7:00 a 20:00h de dilluns a dissabte feiners: Utilitzat per vehicles relacionats
amb l’administració pública i vehicles d’obra (reparacions, lampisteria, obres...).

Els vehicles amb restriccions horàries (7-12h. i 7-20h.) tenen limitat l’accés als dies
feienrs.
Figura 7. Quantitat de vehicles amb accés per franja horària

Horari

5.885

0%

10%

20%

6.999

30%

40%

0:00-24:00

50%
7:00-12:00

60%

70%
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80%

90%

100%

7:00-20:00

Font: INTRA S.L. (dades cedides per l’Ajuntament de Girona)

Caducitat dels permisos d’accés i d’estacionament
Els permisos d’accés al Barri Vell acostumen a tenir data de caducitat. Com s’ha
mencionat al principi d’aquest apartat, els permisos dels vehicles particulars tenen una
caducitat màxima de 4 anys. Com es reflecteix a la gràfica següent, els permisos que
manquen per caducar l’any 2019 són pocs.
Els permisos detectats més enllà de 2020 són majoritàriament de càrrega i descàrrega
de mercaderies, serveis i vehicles d’urgències.

16

Estudi de mobilitat

Barri Vell de Girona

Figura 8. Caducitat dels permisos d’accés
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Font: INTRA S.L. (dades cedides per l’Ajuntament de Girona)

A la base de dades també hi ha una sèrie de vehicles amb data de caducitat més
antiga que la data d’alta. Aquests fan referència a permisos que no caduquen (445
permisos). Són vehicles majoritàriament de l’administració pública (Ajuntament i
Policia) i en menor mesura de càrrega i descàrrega de mercaderies.
Figura 9. Tipologia de permisos d’accés al Barri Vell que no caduquen

Permisos d'accés sense data de caducitat
Policia
21%
Ajuntament
de Girona
41%
Càrrega i
descàrrega
38%

Ajuntament de Girona

Càrrega i descàrrega

Policia

Font: INTRA S.L. (dades cedides per l’Ajuntament de Girona)
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Pel que fa als permisos d’estacionament, tenen una distribució semblant als
d’accés. A partir de l’any 2020, els permisos fan referència a vehicles de càrrega i
descàrrega. Els permisos que no caduques són també de càrrega i descàrrega en la
seva totalitat.
Figura 10. Caducitat dels permisos d’estacionament
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Font: INTRA S.L. (dades cedides per l’Ajuntament de Girona)

Senyalització informativa d’accés al Barri Vell
S’ha analitzat la senyalització que informa de les condicions de circulació de vehicles
rodats al Barri Vell, en els seus punts d’accés.
Els principals accessos, el de plaça Catalunya i el del carrer General Peralta (UdG)
tenen una senyalització que aporta informació molt detallada, enfocada a tot tipus de
conductors, també a aquells poc coneixedors de la zona. Informen que cal un distintiu
especial per circular pel Barri Vell i indiquen la velocitat màxima a la que es pot circular
pels carrers del centre històric, així com la la prioritat dels vianants al conjunt del barri.
En contraposició, els accessos més petits i menys transitats, la senyalització és més
simple, però igualment molt clara envers la prohibició d’accés, a no ser que el
conductor sigui resident al Barri Vell.
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Entrada Barri Vell – Pl. Catalunya

Entrada centre històric – Mercadal

Entrada carrer General Peralta

Senyalització – Prohibit excepte veïns

C. Nou – Pont de Pedra

Sortida carrer de les Beates (contrasentit)

19

Estudi de mobilitat

Barri Vell de Girona

Punts i sistemes de control d’accés
Complementàriament a la senyalització informativa, per tal de regular la circulació dins
del Barri Vell existeixen diversos punts de control del trànsit rodat.
Figura 11. Zones restringides a la circulació – Barri Vell

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Girona (desembre 2014)
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Càmera Pl. Catalunya

Carrer Rei Martí (2)

Carrer Peralta – Cort Reial (3)

Carrer de l’Argenteria (4)

La càmera de plaça Catalunya i la senyalització en la resta d’accessos rodats són la
primera mesura de restricció del Barri Vell. La càmera permet llegir les matrícules dels
vehicles que hi passen per davant. El sistema de pilones retràctils és una segona
mesura de restricció que s’utilitza en alguns carrers del Barri Vell de cara a restringir el
trànsit. I, per últim, es disposa d’un sistema de pilones manual. Tot plegat, defineix
una configuració de carrers amb diversos nivells de circulació:
•

Circulació lliure: els carrers perimetrals al Barri Vell no tenen restriccions en
la circulació. Aquests carrers acaben en places que disposen d’una variada
accessibilitat a un conjunt ampli de transports, permetent una fàcil
intermodalitat entre tots ells. La plaça Catalunya i la plaça Sant Feliu són bons
exemples d’aquesta característica d’intercanviador. Disposen de parades de
bus, de zones de C/D i d’aparcament per a vehicles.

•

Circulació restringida: El primer nivell de restricció comença sense cap
barrera física. La càmera de plaça Catalunya és l’encarregada de controlar
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l’accés a aquestes vies. El carrer Ciutadans és un dels més enfocats al trànsit
rodat dins del Barri Vell.
•

Circulació exclusiva veïns: El segon nivell de restricció te barreres físiques
que es controlen amb un comandament per tal de deixar pas als vehicles
autoritzats a aquestes vies. La rambla Llibertat té les pilones baixades en horari
de càrrega i descàrrega, però després és una zona per a vianants i vehicles
amb autorització.

•

Circulació prohibida: Molts dels carrers estan tancats a la circulació de
vehicles motoritzat per pilones manuals. D’aquesta manera s’impedeix
totalment el trànsit de vehicles. Aquestes pilones es poden treure
excepcionalment (vehicles de reparacions, esdeveniments...).

2.4. IL·LUMINACIÓ, SEGURETAT I HIGIENE EN L’ESPAI PÚBLIC
És usual que en els nuclis antics, que no han estat urbanitzats segons els estàndards
que hi ha en l’actualitat, s’hi generin contradiccions. Les polítiques de restauració
d’aquests tipus de barris han fet que les seves condicions en il·luminació, seguretat i
higiene siguin més que satisfactòries, sobretot en aquells carrers amb una gran
densitat d’activitats culturals, turístiques i comercials.
En contraposició, els carrers més estrets i curts, amb corbes molt anguloses i sense
visibilitat, situats fora dels circuits més transitats, poden arribar a generar una sensació
d’inseguretat elevada un cop es fa fosc. Solen ser carrers on no hi ha tanta presència
de locals comercials en planta baixa, carrerons de pas per sortejar la configuració dels
carrers medievals. Sovint aquests carrers són els més descuidats, tot i tenir una forta
presència d’habitatges de primera residència.
S’han observat deficiències en l’estat d’algunes vies del Barri Vell. Entre aquestes hi
figuren:
•

Males olors

•

Escombraries

•

Pintades

S’han adequat alguns mecanismes per protegir certs espais dels comportaments
incívics, com la instal·lació puntual de passamans que impossibiliten acostar-se a les
cantonades.
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Protecció de la cantonada

Acumulació de brutícia (Travessia Auriga)

Respecte a la recollida d’escombraries, des del mes de juny de 2014, s’ha posat en
marxa un nou servei de recollida selectiva al Barri Vell – Mercadal (ARA RECICLA!).
S’ha previst la implantació de la recollida selectiva de totes les fraccions de residus al
Barri Vell i Mercadal. Aquesta recollida té unes característiques especials:
•

S’han definit uns 30 punts de recollida amb cubells repartits per tot el Barri Vell
i Mercadal, segons la configuració setmanal definida en el calendari adjunt. En
cada punt hi ha tres tipus de cubells pels diferents tipus de residus. Es poden
consultar els punts de recollida més propers a la web de l’ajuntament de Girona
i en cas de necessitat també es poden utilitzar el conjunt de contenidors
propers al barri.

•

L’horari per dipositar els residus dins el cubells és de 20 a 23 h.

Carrer de la Força

Detall
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Pujada de Sant Feliu

Pujada de la Catedral

La manca de seguretat també és una realitat en alguns indrets del Barri Vell, agreujat
en hores nocturnes. La mala il·luminació d’aquests espais, molts d’ells carrers estrets,
també condiciona aquesta mala praxis.
S’han recollit testimonis de robatoris en turismes i també testimonis de robatoris de
bicicletes. Respecte als turismes, s’han donat casos de robatoris a l’interior dels
vehicles en l’aparcament situat a la plaça Ferrater i Mora i als aparcaments de fora
muralla (carrer de la Muralla i passeig de Fora Muralla). Pel que fa a les bicicletes, cal
destacar que la inseguretat dels aparcaments i la por als robatoris és generalitzada en
tot el barri i és un dels principals motius que expliquen la baixa utilització d’aquest
mitjà de transport per part dels estudiants de la UdG. Cal dir que és tracta d’una
problemàtica generalitzada al conjunt de ciutats de característiques similars.

Plaça de Ferrater i Mora
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Plaça de Ferrater i Mora

Plaça de Ferrater i Mora

Als centres històrics de les ciutats catalanes és usual que la pavimentació dels seus
carrers sigui diferent a la de la resta de la ciutat. Girona no és una excepció, i hi
trobem una tipologia de pavimentació dels vials diferent a la de resta de la ciutat. La
majoria de carrers són de paviment únic, encara que se sol diferenciar l’espai per a
vehicles rodats amb una altra tipologia de paviment.
Alguns carrers de la part nord del Barri Vell presenten una pavimentació feta de còdols
per on circulen els cotxes i de voreres més llises, però la configuració dels carrers fa
que aquestes voreres no tinguin gaire continuïtat o siguin molt estretes. El resultat
d’això són uns itineraris poc còmodes per als vianants.
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2.5. ACTIVITATS DELS LOCALS
L’oferta lúdica i comercial és molt elevada al Barri Vell. Hi ha censats un total de 467
locals, la gran majoria destinats a l’ús comercial (39%) i a oci i la restauració (23%).
Aquesta característica és molt típica dels barris cèntrics on es concentra gran part de
l’oci i el comerç de les ciutats.
Taula 3.

Tipus d’activitats dels locals
Equipaments del Barri Vell

ACTIVITATS ANNEXES ARTS GRÀFIQUES, EDICIÓ LLIBRES, SERVEIS FOTOGRÀFICS, FOTOCÒPIES...

4

AGÈNCIES VIATGE, GESTORIES, ASSEGURANCES, PUBLICITAT, SERVEIS JURÍDICS, TÈCNICS, MUDANCES, POMPES FÚNEBRES...

50

APARCAMENTS

3

ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS AMB RESIDÈNCIA

2

ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS SENSE RESIDÈNCIA

1

BANCA, CAIXES, INSTITUCIONS FINANCERES I ORGANISMES OFICIALS ADMINISTRATIUS

14

BIBLIOTEQUES, ARXIUS, MUSEUS, GALERIES D'ART I SALES D'EXPOSICIONS

10

CAFES I BARS EN SOCIETATS, TEATRES, SALONS RECREATIUS, ESPECTACLES CULTURALS I ESPORTIUS

1

CAFÈS, BARS, GELATERIES I XOCOLATERIES

46

CENTRES DE CULTE DE LLIURE ACCÉS

5

COMERÇ DETALL I ENGRÒS MOBLES I OFIMÀTICA

5

COMERÇ DETALL I ENGRÒS PLANTES, LLAVORS I PRODUCTES JARDINERIA
COMERÇ DETALL I ENGRÒS TEIXITS, ROBA, CALÇAT, APARELLS, JOGUINES, LLIBRES...

1
126

COMERÇ DETALL I ENGRÒS VEHICLES, CARBÓ, PETROLI, FERRO...

1

COMERÇ DETALL PA, VINS, BEGUDES, CARNS I PASTISSERIES

17

COMERÇ DETALL PRODUCTES ALIMENTARIS I TOTA CLASSE ARTICLES

25

COMERÇ ENGRÒS I DETALL ELECTRODOMÈSTICS, FERRETERIA I MAQUINÀRIA

15

CONSULTORIS MÈDICS I ALTRES SERVEIS SANITARIS

10

ESCOLES, INSTITUS, ACADÈMIES SENSE MANUTENCIÓ

4

ESPECIAL

1

ESTANCS I VENDA ARTICLES FUMADORS

3

FABRICACIÓ INDÚSTRIA EN GENERAL, ALIMENTACIÓ, BEGUDES I TABAC

15

FARMÀCIES

4

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES, BUGADERIES, TINTORERIES, PERRUQUERIES I INSTITUTS BELLESA

15

LOCALS AFECTES

10

PRODUCCIÓ I EXHIBICIÓ CINEMA I VÍDEO

1

PROFESSIONALS

15

REPARACIÓ MAQUINÀRIA, ART.ELÈCTRICS, VEHICLES, RÀDIO, TV I SENYALITZACIÓ

1

RESTAURANTS

45

SALES DE BALL, CAFE CONCERT, DISCOTEQUES, CASINOS I BINGOS

3

SERVEIS HOSPEDATGE AMB MANUTENCIÓ FINS A 2 ESTRELLES

5

SERVEIS HOSPEDATGE SENSE MANUNTENCIÓ

5

SERVEIS NETEJA, CONTRA INCENDIS, DOMÈSTICS I EXTERMINI ANIMALS

1

TRANSPORTS VIATGERS I MERCADERIES I EMMAGATZEMAMENT

1

Font: INTRA S.L. (dades cedides per l’Ajuntament de Girona)
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Figura 12. Activitat dels locals del Barri Vell agrupats per categories

Cultura, escoles,
centres de culte,…
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Altres
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25%

Restauració i oci
23%

Font: INTRA S.L. (dades cedides per l’Ajuntament de Girona)

Cal destacar que molts d’aquests locals es concentren a les rambles i carrers més
grans, reflectint la importància d’aquestes vies per a l’activitat econòmica del barri.
Només 7 vies reuneixen el 50% dels locals del barri. Aquestes són: la Rambla Llibertat,
el carrer Ballesteries, el carrer Argenteria, la plaça Catalunya, el carrer de Ciutadans,
carrer Força i carrer Cort-Reial.
Figura 13. Carrers amb més presència d’activitats econòmiques
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Font: INTRA S.L. (dades cedides per l’Ajuntament de Girona)
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Les dades mostren que els carrers Argenteria i Ballesteries estan molt enfocats al
comerç mentre que la rambla Llibertat desenvolupa una funció de bulevard d’oci. Tots
tres carrers segueixen la riba del riu i configuren un important eix comercial, amb
important presència turística.
Les zones esmentades ja les té en compte el PMU de Girona a l’hora de fer l’avaluació
de les intensitats comercials de pas al centre de la ciutat. També veu reflectida la
importància d’aquest recorregut, que comunica la plaça Catalunya amb la plaça Sant
Feliu, a les dades del cens d’immobles.

Plaça Catalunya

Plaça Sant Feliu

Figura 14. Zones comercials de Girona

Font: Estudi Eix Comercial Girona (Generalitat de Catalunya 2010)
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Figura 15. Localització de les activitats econòmiques al Barri Vell

Font: Ajuntament de Girona
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2.6. ESTRUCTURA I DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ
La demografia del barri s’ha d’analitzar per tal d’enfocar l’estudi segons les necessitats
dels diferents grups de residents i visitants que conviuen al Barri Vell. Hi ha diversos
equipaments que fan del barri un lloc atractiu per molts grups d’edat ben diferenciats.
Destaca la presència de les facultats de Turisme, Educació i Lletres de la Universitat de
Girona, que congrega una gran afluència d’estudiants, i els edificis històrics que
atrauen gran quantitat de turistes al llarg de l’any.
La població de Girona es concentra majoritàriament en dos sectors que alberguen el
42% dels residents de la ciutat, l’Eixample Sud (20.657 hab.) i l’Eixample Nord (20.548
hab.). En canvi, el sector del Barri Vell, tot i presentar una densitat de població elevada
(8.876 hab./km2) concentra una part molt reduïda d’habitants, el 3% (3.018 hab.)
dels 97.656 residents de la ciutat.
La piràmide de població de Girona té un comportament molt similar a la de Catalunya.
Les franges d’edat de menys de 34 anys són lleugerament més nombroses a Girona, el
que vol dir que concentra un percentatge de població jove i infantil més elevat
respecte al conjunt de Catalunya.
Figura 16. Comparativa grup d’edats Barri Vell, Girona i Catalunya
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Font: INTRA S.L. (dades IDESCAT i cedides per l’Ajuntament de Girona)

Si es té en compte la distribució d’edats dels residents del Barri Vell destaca com
presenta algunes diferències remarcables respecte al conjunt de residents de la ciutat i
de Catalunya. El grup d’edat que configuren les persones que tenen entre 20 i 50 anys
representa el 55% sobre el total de la població, 9 i 11 punts més que al conjunt de
Girona i Catalunya. En canvi, la proporció de població més vulnerable, menor de 18
anys i major de 65 anys és significativament inferior.
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Figura 17. Grup d’edats del Barri Vell
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades cedides per l’Ajuntament de Girona

2.7. INDICADORS DE SEGUIMENT
En aquest apartat, i a partir dels indicadors de seguiment que disposa l’ajuntament de
Girona, s’analitza l’evolució del Barri Vell i es compara amb la resta de sectors i barris
propers de la ciutat.
Hi ha indicadors generals de població, superfície i densitat de població que indiquen
que la densitat del Barri Vell és molt alta respecte a la mitja de Girona, equiparant-se
amb la d’altres barris cèntrics. En canvi, pel que fa al nombre d’individus per habitatge,
aquesta relació és més baixa que la mitjana municipal.
Respecte a la vessant socioeconòmica, les dades corroboren el que s’ha descrit
anteriorment en relació a l’elevada densitat comercial del Barri Vell. Com a tall
d’exemple, en l’àmbit de la restauració (bars i restaurants), el Barri Bell compta amb
gairebé 3 establiments d’aquest tipus per cada 100 habitants; quan la mitja de Girona
no arriba a 1 establiment per cada 100 habitants. Per altra banda, en el camp de
l’alimentació, el Barri Vell no disposa de cap supermercat de grans dimensions mentre
que la xifra d’establiments de petites dimensions (queviures, productes selectes,
establiments especialitzats...) és molt elevada.
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Taula 4.

Indicadors socioeconòmics de seguiment (Girona)

Indicador

Unitats

Barri Vell

Carme

Eixample
Nord

Mercadal

Montjuic

Pedreres

Girona
Ciutat

Població

Hab.

3.117

3.252

20.514

2.463

2.760

218

97.542

% Població

%

3,2%

3,3%

21,0%

2,5%

2,8%

0,2%

100,0%

Superfície
bruta

Km2

0,34

0,50

1,54

0,20

1,12

0,94

38,78

Densitat de
població

Hab./Km2

9.167,6

6.504

13.320,8

12.315

2464,3

231,9

2.515,3

Edat mitja

Anys

34

-

-

-

-

-

40

Habitatges

Núm.

2.427

1.953

11.542

1.809

1.062

63

48.167

Persones/
habitatge

Hab.

1,3

1,7

1,8

1,4

2,6

3,5

2,0

Habitatges en
obres

Núm.

63

34

111

6

35

1

864

Activitat
econòmica*

Núm.

550

149

2691

853

26

2

6.833

Densitat
d’activitat per
cada 100 hab.

Núm./
100 hab.

17,6

4,6

13,1

34,6

0,9

0,9

7,0

Establiments
de roba i
calçat

Núm.

75

3

129

110

0

0

359

Bars*

Núm.

51

12

95

30

0

0

347

Restaurants*

Núm.

37

4

92

27

0

0

247

Bars i
Restauraments
per 100 hab.

Núm./
100 hab.

2,8

0,5

0,9

2,3

0,0

0,0

0,6

Alimentació*

Núm.

41

6

125

28

0

0

433

Supermercats*

Núm.

0

1

24

3

1

0

61

Font: UMAT (*Dades del 2010)
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3. CENTRES D’ATRACCIÓ I GENERACIÓ DE VIATGES
El Barri Vell és de les zones de Girona amb més diversitat d’equipaments, tant de
serveis públics (Ajuntament, Diputació,...) com d’oci i cultura, que cohabiten amb
habitatges de primera residència.
Taula 5.

Equipaments més destacats del Barri Vell
Equipaments del Barri Vell

Policia Nacional

Rectorat UdG

Centre Jove de Salut Integral

Facultat d’Educació UdG

Capella de Sant Nicolau

Facultat de Lletres UdG

Bòlit – Sant Nicolau

Museu Bíblic

Capella de Santa Llúcia

Fontana d’Or

Església de Sant Pere de Galligant

Diputació de Girona

Museu d’Arqueologia de Catalunya

Dep. De Cultura Generalitat

Oficina Municipal d’Habitatge

Alberg de Joventut

Banys Àrabs

Arxiu Històric

Església de Sant Feliu

Informació Ciutadana

Arxiu Municipal Museu d’Història

Bisbat

Catedral

Teatre Municipal

Pia Almoina

Centre Social Barri Vell

Museu d’Art

Església del Sagrat Cor

Centre d’Acolliment

Centre Cultural La Mercè

Centre Bonastruc de Porta

UNED

Facultat de Turisme UdG

Torre dels Socors

Font: Grup de Recerca de la Universitat de Girona

Aquests immobles generen una gran atracció de persones que es poden diferenciar en:
•

Veïns: persones residents al Barri Vell, els quals tenen la necessitat d’arribar
als seus domicilis de manera còmoda i segura.

•

Estudiants: La Universitat de Girona disposa d’un campus al Barri Vell que
acull a gairebé 4.000 estudiants distribuïts entre les facultats d’Educació i
Psicologia, Lletres i Turisme. A més a més de la Biblioteca del campus i el
rectorat UdG.

•

Turistes: El centre històric de Girona és un focus d’atracció turística. La
quantitat de museus, edificis emblemàtics i l’encant dels carrers del Barri Vell
fan que la zona sigui de gran interès turístic.

Tant els treballadors com els usuaris dels diferents serveis del barri també es tenen en
consideració.
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3.1. PRINCIPALS POLS GENERADORS DE MOBILITAT
Tal i com s’ha detallat a l’apartat 2.5 corresponent als immobles, al Barri Vell hi ha una
gran quantitat d’establiments i equipaments que generen una atracció de mobilitat
elevada. En destaquen els edificis administratius (Ajuntament, Diputació de Girona,
Arxiu Municipal...), educatius i culturals.
Figura 18. Mapa d’equipaments - Barri Vell

Font: Pla de mobilitat urbana de Girona (desembre 2014)
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3.1.1.

Equipaments educatius

En referència a l’educació, a nivell d’escoles bressol, primària i secundària no hi ha cap
centre educatiu situat dins del barri. El que sí que hi trobem és l’Escola Municipal
d’Art la Mercè, situada a la pujada de la Mercè.
Al interior del Barri Vell també hi ha
la universitat com a gran focus
d’atracció. El Campus Barri Vell de
la Universitat de Girona s’ubica al
voltant de la Plaça Sant Domènec, a
la part alta del Barri Vell de Girona.
En aquest campus hi ha la Facultat
de Lletres, la Facultat de Turisme
(pendent de la construcció d'una
nova seu en un edifici projectat al
Campus de Montilivi), la Facultat
d'Educació i Psicologia i l'edifici que
acull el Rectorat. Annexa a la
Facultat de Lletres hi ha la
Biblioteca del Barri Vell, dividida en
dos edificis (edifici Sant Domènec i
edifici Muralla). Finalment, al Carrer
Alemanys hi ha dues cases que
s'han adequat per a oficines
administratives, i que connecten
directament amb l'edifici de Les
Àligues.

Al nord del barri trobem l’escola Montjuic d’infantil i primària, a la qual s’accedeix a
través del carrer Montjuic. Encara que s’ubica fora de l’àmbit del nucli històric de la
ciutat, al tractar-se del centre educatiu més pròxim al Barri Vell, s’ha decidit
considerar-lo en el present estudi.
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Universitat de Girona

Universitat de Girona

Universitat de Girona (Pl. Sant Domènec)

Escola Monjuic (font: Ajuntament de Girona)

3.1.2.

Equipaments culturals

Al tractar-se d’un centre històric, el Barri Vell disposa d’un gran número d’equipaments
culturals (museus, teatres, biblioteques, edificis emblemàtics...) que generen una gran
atracció de persones cap al barri.
Taula 6.

Itinerari centre històric
Equipaments principals del Barri Vell

1

Catedral

14

Oficina d’Informació

2

Pia Almoina

15

Museu del Cinema

3

Casa Pastors

16

Casa de Cultura

4

Museu d’Història i Arxiu Municipal

17

Hospital de Santa Caterina

5

Jardí d’Alemanys

18

Centre Cultural la Mercè

6

Museu d’Art

19

Església de Sant Feliu

7

Universitat

20

Banys Àrabs

8

Convent de Sant Domènec

21

Església de Sant Nicolau

9

Facultat de Lletres

22

Monestir de Sant Pere de Galligants

10

Museu d’Història dels Jueus

23

Museu Arqueològic

11

Passeig Arqueològic

24

Teatre Municipal

12

Arxiu Històric

25

Rambla de la Llibertat

13

Ajuntament

Font: Ajuntament de Girona

36

Estudi de mobilitat

Barri Vell de Girona

Figura 19. Itinerari centre històric

Font: Ajuntament de Girona
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Tot aquest patrimoni històric i cultural del Barri Vell de Girona atrau una gran quantitat
de visitants i turistes. El turisme pot resultar una important font d’ingressos per a la
ciutat i aquesta ha de vetllar pel bon funcionament del sector que, entre d’altres
aspectes, comparteix amb els veïns la necessita de disposar de bona accessibilitat,
neteja i seguretat.
Tots aquets elements culturals generen, a més a més, altres negocis que nodreixen i
augmenten l’atractiu cultural de la ciutat: hotels, restaurants, botigues especialitzades.
L’oferta cultural es complementa amb les activitats que es realitzen al carrer, les quals
també tenen un impacte en la mobilitat interna del Barri Vell (veure apartat 3.3).
Figura 20. Ubicació dels museus del centre de Girona

Font: GironaMuseus
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3.2. IMPACTE DEL TURISME SOBRE LA MOBILITAT
L’any 2013 un grup de recerca de la Universitat de Girona, el Laboratori
Multidisciplinari de Recerca en Turisme, va realitzar un estudi sobre el comportament
dels visitants en el Barri Vell de Girona.
La informació d’aquest projecte va ser recollida mitjançant l’ús del GPS, que va
distribuir-se a un total de 1.368 visitants del Barri Vell, i va permetre registrar
informacions molt precises sobre els itineraris, llocs visitats, temps de visita i temps
recorregut.
Figura 21. Visites per tram de carrer al Barri Vell de Girona (2013)

Font: Grup de Recerca de la Universitat de Girona
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Els resultats de l’estudi van comparar-se amb
els d’un altre estudi de característiques molt
similars, realitzat deu anys enrere (2003), poc
abans de que la companyia aèria Ryanair
decidís establir a Girona la seva primera base de
l’Estat espanyol, el febrer de 2004.

L’arribada de Ryanair a Girona va suposar un increment turístic sense precedents i un
punt d’inflexió que, amb els anys, ha permès consolidar la ciutat com un dels principals
pols turístics de l’Estat. L'oferta de preus de la companyia i la gran varietat de rutes
ofertades va permetre popularitzar la ciutat arreu del continent i multiplicar el nombre
de viatges atrets amb destinació a Barcelona. Durant el 2003 el turisme britànic va
augmentar un 22% a la ciutat de Girona, superant el francès. A més a més, les xifres
municipals també recollien que les reserves a hotels de la ciutat van augmentar
pràcticament un 25% aquell any.
El gran auge, que va tenir com a punt culminant els 5 milions de passatgers del 2008 i
del 2009, i la davallada que va venir després, coincidint amb l'enduriment de la crisi i
sobretot amb l'obertura el 2010 de la base de Ryanair al Prat, està portant l'aeroport
gironí de nou a l'estacionalització. No obstant això, com s’assenyalava prèviament, la
ciutat va tancar l’any 2014 amb un 4,4% més de turistes i un 10% més de
pernoctacions que el 2013, fet que indica i constata la consolidació de Girona com a
destinació turística.
L’any 2003 el percentatge de turistes que pernoctaven nit a Girona almenys un dia era
del 9% mentre que l’any 2013 el percentatge s’eleva al 26,6%. En xifres absolutes el
creixement turístic també ha estat considerable. Tot plegat, ha comportat un increment
notable dels espais visitats (com a mínim es visiten 5 elements del patrimoni mentre
que la mitjana del 2003 era de 3) i la incorporació de nous itineraris al Barri Vell, com
el passeig sobre la muralla.

Passeig de sobre muralla
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També s’aprecien comportaments molt semblants als manifestats en altres ciutats
monumentals: itineraris previsibles, selecció reduïda d’espais monumentals a visitar i
un temps mig de visita molt limitat.
Figura 22. Visites als elements patrimonials del Barri Vell de Girona (2013)

Font: Grup de Recerca de la Universitat de Girona

El temps mig destinat en conèixer els dos elements patrimonials més visitats de la
ciutat, la catedral i el passeig arqueològic no supera els 18 minuts (10 i 7 minuts,
respectivament). Els museus d’Art i Història també presenten un temps mig de visita
molt i molt reduït, de 5 i 11 minuts, respectivament.
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També s’aprecia com la meitat dels turistes visiten, a més a més dels dos elements
arquitectònics anteriorment esmentats, la muralla (trams centre i nord) i l’Església de
Sant Feliu. Tots aquests elements se situen molt a la vora, al nord del barri Vell, en
una àrea reduïda de 200 m2, entre els ponts de Sant Feliu i de Sant Agustí.
Taula 7.

Temps de visita dels elements del patrimoni local més visitats

Elements patrimonials

Visites

Temps mig de visita

Catedral

68,9

10.21 min.

Passeig Arqueològic

67,4

7.26 min.

Muralla Centre

52,4

9.53 min.

Muralla Nord

50,6

6.36 min.

Sant Feliu

50,2

17.00 min.

Muralla Sud

40,9

14.58 min.

Banys Àrabs

39,8

6.06 min.

Bonastruc ça Porta

39,1

21.19 min.

Jardins de la Francesa

31,2

3.40 min.

St. Martí - Agullada

26,2

17.40 min.

St. Pere Galligants

21,5

14.54 min.

Museu d’Art

21,0

5.10 min.

Museu d’Història

4,0

11.11 min.

Font: Grup de Recerca de la Universitat de Girona

3.2.1.

Tren turístic “Girona City Tour”

La ciutat disposa des de maig del 2013 d’un servei de tren turístic anomenat “Girona
City Tour”. La seva ruta passa pel Barri Vell i és un agent més a tenir en compte en la
mobilitat del Barri.
La concessió del servei es va fer al Grup Julià per 75.001€ per cinc anys amb
possibilitat de dos anys de pròrroga.
Es detecta una problemàtica en alguns girs als carrers més estrets del Barri Vell (per
exemple al carrer Alemanys). Això comporta una molèstia pels veïns dels immobles
afectats i, a més a més, un risc per a la seguretat viària.
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Tren Turístic

Estació i màquina de venda de bitllets

Figura 23. Mapa del tren turístic “Girona City Tour”

Font: Ajuntament de Girona
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3.3. ESDEVENIMENTS TEMPORALS EN L’ESPAI PÚBLIC
A la ciutat de Girona i sobretot al Barri Vell es desenvolupen esdeveniments que de
vegades entren en conflicte amb els diferents usuaris de l’espai públic. Per fer un
anàlisis de les afectacions s’han estudiat les dades d’actes esdevinguts a la via pública
durant l’any 2013, cedides per l’Ajuntament de Girona. Amb aquestes dades, es pot
exemplificar la quantitat d’actes que afecten a la via pública en un any natural al
conjunt del Barri Vell.
També existeixen afectacions temporals degudes a obres, mudances i altres activitats.
Aquests actes, sobretot els grans esdeveniments, són generadors d’un nombre
important de visitants. És usual que les autoritats regulin molt més l’accés de vehicles
rodats a l’interior del Barri Vell durant aquests dies.
Encara que el Barri Vell ja és de per sí una zona amb una gran afluència de persones,
les grans concentracions poden ocasionar problemàtiques als accessos i en la circulació
interna, tant de vehicles com de vianants. Com a tall d’exemple, ja es van decidir
eliminar aparcaments de bicicletes a la rambla Llibertat, com a conseqüència del gran
volum d’actes que aglutina aquest indret i a les dificultats que ocasionava la gestió
d’informar i retirar les bicicletes de l’espai.
A l’apartat 11 (mesures correctores), es donen consells per millorar els canals de
comunicació entre la ciutadania i l’administració a l’hora d’informar sobre talls de
carrers com a conseqüència d’esdeveniments temporals en l’espai públic.
3.3.1.

Inventari d’actes i celebracions

Per tenir una visió global dels actes i celebracions que es produeixen al Barri Vell s’han
agrupat els esdeveniments i actes de l’any 2013 en diferents categories i s’han
identificat sobre el calendari. Destaca la Festa del Barri Vell o Festa Major de Sant Feliu
com a acte principal del barri, durant el qual es tanca la circulació i es prohibeix
aparcar al carrer Pons Martí i a la plaça Sant Feliu.
Durant l’any 2013 gairebé un de cada 3 dies (112 dies) es va veure afectat per algun
tipus d’esdeveniment a la via pública.
Taula 8.

Calendari d’activitats amb impacte sobre la circulació o els aparcaments al Barri Vell (2013)
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Llegenda

Obres
Fires i Mercats
Suport a actes culturals
Deixalleria mòbil
Rodatge
Actes societat civil
Esport
Actes musicals/teatre...
Promocions
Jardineria
Setmana Santa
Temps de Flors

12

Festa Barri Vell
Font: Ajuntament de Girona

3.3.2.

Localització de les activitats

En aquest apartat s’han agrupat els esdeveniments per categories i s’han distingit per
carrers, per conèixer aquells que pateixen més afectacions al llarg de l’any.
Figura 24. Tipologia d’esdeveniments del Barri Vell per carrers (2013)
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades cedides per l’Ajuntament de Girona
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S’observa com la plaça del Vi, la rambla Llibertat, la plaça Sant Feliu i la plaça i la
pujada de la Catedral són les vies més afectades pels esdeveniments. Aquestes
afectacions de la via pública poden ser talls de circulació, concentracions de persones,
afectacions als aparcaments, tancades de llum, etc. S’ha fet un anàlisi en detall dels
carrers amb major nombre d’afectacions.
Figura 25. Tipologia de l’afectació als principals carrers
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades cedides per l’Ajuntament de Girona

Amb aquest gràfic es poden extreure algunes conclusions, que ja indiquen de quin
tipus de vies es tracta:
•

A la rambla Llibertat, gràcies a la distribució de bulevard amb gran espai per els
vianants, la majoria d’esdeveniments ocupen aquest espai i es permet que la
circulació rodada transiti lliurement per l’espai de circulació contigu que, encara
que tancat la major part del dia, pot deixar-se lliure quan hi esdevenen
esdeveniments.

•

A la plaça del Vi, qualsevol actuació impedeix el trànsit de vehicles a través, ja
que es tracta d’una plaça molt allargada. La plaça no té cap lloc que permeti
l’estacionament de vehicles.

•

A la catedral, en canvi, hi ha diversos llocs d’aparcaments que fàcilment es
veuen afectats per qualsevol esdeveniment que allà es produeixi.

•

La plaça Sant Feliu veu afectada la seva zona de càrrega i descàrrega i
d’’aparcament si s’utilitza per establir-hi alguna mena d’esdeveniment.
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A continuació es detallen dos exemples diferents afectacions en la via pública:
Rodatge al carrer del Rei Ferran (04/03/2015)
S’ha observat en una de les sortides de treball de camp, un cas particular d’afectació
de la via pública. Degut a un rodatge s’ha vist afectada la mobilitat de vehicles i de
vianants als voltants del carrer del Rei Ferran. Els assistents de rodatge (no tots amb
armilla reflectant) donaven indicacions als vehicles rodats per passar en tandes curtes
per tal d’evitar que el soroll afectés en els moments de gravació. També regulaven els
trajectes a peu per evitar que algun vianant entrés al plànol del rodatge.
Segons els responsables l’afectació era puntual i només afectava un matí.

C. Ferran el Catòlic

Pda. del Rei Martí (control de pas)

Festa Major del Barri Vell (juliol - agost)
També anomenada Festa Major de Sant Feliu, se
celebra de finals de juliol a principis d’agost. La
Festa Major de Sant Feliu o Festes de Sant Fèlix
són una de les festes més representatives que
tenen lloc al Barri Vell de Girona. Com a gran acte
cultural, les afectacions en la mobilitat són
notables. Es va tancar la circulació i es va prohibir
aparcar al carrer Pons Martí i a la plaça Sant Feliu.
3.3.3.

Sistemes de comunicació amb els residents

Les afectacions que generen els grans esdeveniments se solen senyalitzar amb
antelació i s’informa als veïns mitjançant una circular o tríptic informatiu. La base de
dades de les afectacions del Barri Vell no resulta clara. La problemàtica principal rau en
que la majora de permisos es demanen amb molt poc marge de temps. Les afectacions
puntuals en la circulació del Barri Vell es comuniquen mitjançant correu electrònic.
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Figura 26. Tríptic informatiu d’afectacions circulatòries per l’esdeveniment Temps de Flors 2015

Font: Ajuntament de Girona

La Policia Municipal de Girona fa ús de les xarxes socials per avisar als ciutadans
dels talls dels carrers en els que han d’intervenir. Solen ser actes públics com curses,
fires i celebracions. Disposen d’un sistema d’informació en temps real molt detallat, ja
que exploten al màxim les característiques d’aquestes xarxes socials i les
complementen amb imatges i mapes amb indicacions senzilles pels ciutadans.

Twitter @pmgirona

Facebook Policia Municipal de Girona

49

Estudi de mobilitat

Barri Vell de Girona

Fer arribar la informació als veïns és important per tal de prevenir problemes en la
mobilitat a la zona. Girona té una molt bona xarxa de comunicació per les xarxes
socials, però pels col·lectius no familiaritzats amb les noves tecnologies (principalment
gent gran), l’Ajuntament utilitza metodologies més clàssiques com les circulars o els
tríptics.
3.3.4.

Afectació sobre la qualitat de vida dels residents

Les afectacions d’aquets actes van més enllà de les problemàtiques de mobilitat. Els
residents al Barri Vell també pateixen de canvis en el dia a dia, sobretot el relacionat
amb la recollida de residus quan hi ha esdeveniments de llarga durada. L’Ajuntament
de Girona sol desplegar un dispositiu extraordinari de recollida de residus, es limita
l’horari de manera significativa i s’aconsella utilitzar els punts de recollida de residus
situats al perímetre del Barri Vell.
També l’aparcament resulta normalment afectat, i per això se sol seguir una política
d’aparcament extraordinària en aquestes dates. En l’exemple anterior, durant la
celebració de Temps de Flors, l’aparcament a la plaça Josep Ferrater i Mora està
reservat a l’ús exclusiu de veïns del Barri Vell.
3.3.5.

Afectació sobre les activitats del barri

De la mateixa manera, els comerços, els restaurants i la resta d’immobles que realitzen
activitats al Barri Vell poden veure minvada la seva accessibilitat degut als talls de
circulació i l’ocupació de la via pública. Les restriccions d’accés dels grans
esdeveniments solen afectar també a la càrrega i descàrrega de mercaderies.
També són una problemàtica les obres, ja que els carrers del Barri Vell no disposen
d’espai suficient per realitzar els processos de retirada de runes i l’entrada de material
de manera còmode i provoquen alteracions en la mobilitat interior del barri.

Obres, Rambla Llibertat

Obres, Pl. dels Bell-lloc
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Figura 27. Llicències d’obres Barri Centre (sectors Barri Vell, Mercadal i Carme)

Font: Ajuntament de Girona

51

Estudi de mobilitat

Barri Vell de Girona

4. MOBILITAT A PEU
Al barri del Centre hi predominen els vials d’accés exclusiu per al vianant o de
plataforma única i prioritat invertida, per la qual cosa les condicions dels vianants per
desplaçar-s’hi a peu són generalment molt bones. No obstant això, l’existència de
pendents importants a la zona del Barri Vell condiciona l’accessibilitat del vianant, ja
que hi ha diversos trams d’escales que no compten amb un itinerari alternatiu per a les
persones amb mobilitat reduïda. En el cas de la Pujada de Sant Martí es disposa d’un
ascensor per superar el desnivell.
Figura 28. Plànol de pendents

Font: Pla d’accessibilitat de Girona

Un altre condicionant de la mobilitat a peu en el Barri Vell és el pas del riu Onyar, que
separa el sector del Mercadal i els sectors del Barri Vell i del Carme.
El riu provoca que la mobilitat entre els sectors resti condicionada a als ponts existents,
alguns d’ells d’ús exclusiu per al vianant. La disposició dels ponts en aquests sectors es
considera adequada.
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Pel que fa als passos de vianants, l’interior del sector del Carme és el que presenta
menys guals condicionats. Quant a les voreres, la mateixa zona del Carme és la que
compta amb més voreres d’amplades inferiors a 0,9 m.
Figura 29. Amplades totals de vorera

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Girona (desembre 2014)
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4.1. SENYALITZACIÓ DELS ITINERARIS A PEU
La senyalització dins del Barri Vell és adequada dins dels itineraris principals. Les
senyals indiquen amb claredat els equipaments, els edificis d’administració i altres llocs
d’interès i d’atracció.
Es tracta d’una senyalització enfocada a trajectes a peu perquè el pas de vehicles
rodats pel Barri Vell està restringit i la majoria de vehicles que hi accedeixen són
usuaris amb un coneixement de la zona, ja sigui perquè són residents o perquè hi
circulen habitualment.

Senyalització d’itineraris, pont de Pedra

Senyalització d’itineraris, pl. Catalunya

Senyalització d’itineraris, pl. de la Mercè

Senyalització d’itineraris, rambla Llibertat

Cal destacar que al tractar-se d’un barri amb
grans afectacions per culpa dels reiterats
esdeveniments que succeeixen a la via
pública, és habitual que les senyalitzacions
dels carrers es vegin sovint reforçades amb
indicacions provisionals.
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4.2. ACCESSIBILITAT A PEU
El grau d’accessibilitat és un dels criteris que determina un itinerari. Al tractar-se d’una
zona històrica, la configuració dels carrers no ha estat pensada amb els criteris
d’accessibilitat actuals, però de totes maneres s’han fet moltes adequacions que
permeten una bona accessibilitat a gran part del Barri Vell.
Les amplades de voreres i les altures de pas d’alguns dels itineraris no compleixen amb
la normativa actual. De totes maneres, la ciutat de Girona ha implementat moltes
millores per tal de fer la ciutat més accessible.
4.2.1.

Itineraris amb dificultat d’accessibilitat per a PMR

Com s’ha esmentat a l’apartat anterior, la ciutat de Girona ha fet adequacions per tal
de millorar l’accessibilitat del Barri Vell i aquestes han estat pensades també per a
persones amb mobilitat reduïda. De totes maneres, hi ha carrers que no ho permeten
per la seva geometria o desnivells. També s’ha observat que la pavimentació d’alguns
carrer provoquen que alguns itineraris siguin dificultosos pels desplaçaments de PMR.

Pont de Sant Feliu

Ascensor a la plaça Federico Fellini

Entrada Centre Cultural la Mercè

Pavimentació pujada Rei Martí
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5. MOBILITAT EN BICICLETA
La ciutat de Girona ha realitzat una aposta important per la mobilitat més sostenible.
Això es veu reflectit en la xarxa ciclable existent en l’actualitat, que consta de 20 km de
carrils bici. A la ciutat conviuen diversos espais per on es pot circular còmodament amb
bicicleta. Tant els carrers amb plataforma única com les zones 30 permeten aprofitar i
compatibilitzar l’espai de circulació motoritzat amb la circulació de bicicletes, i si se
sumen a l’oferta de carrils bici, la xarxa ciclable de Girona sobrepassa els 68 km.
Taula 9.

Xarxa ciclable de Girona
Xarxa ciclable

Longitud (Km)

Carril bici

18,6

Zones 30

27,7

Plataforma única

19,9

Carril bus-bici

2,1

TOTAL

68,3

Font: PMU - Pla de mobilitat Urbana de Girona (2014)

Els carrils bici disposen d’exclusivitat de pas en aquest mitjà de transport. Es detecta
que en l’àrea d’estudi no hi ha cap carril amb continuïtat.
A la ciutat de Girona existeix un servei públic de lloguer de bicicletes anomenat
Girocleta. A través d’una targeta d’abonat, l’usuari pot disposar d’una xarxa urbana
de bicicletes distribuïda en 14 estacions. Actualment no hi ha cap estació de Girocleta
dins del Barri Vell, les més properes estan a l’avinguda Ramon Folch i a plaça
Catalunya.
També, dins de l’àmbit de la mobilitat sostenible, la ciutat ha implantat uns itineraris
anomenats “Vies Verdes”. Són un seguit de recorreguts molt enfocats a
l’excursionisme i al passeig que uneixen els municipis de la zona. Aquestes vies estan
dissenyades per ser uns itineraris de mobilitat no motoritzada amb finalitats
recreatives. Tenen un traçat accessible i promouen l’ús de la bicicleta. Un dels itineraris
que travessa Girona, travessa part del Barri Vell.

Plaça de Sant Feliu

Pujada de Sant Martí
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Vies Verdes. Plaça de Sant Feliu

Senyalització Vies Verdes

Plaça Sant Feliu

Plaça Catalunya (Girocleta)

Plaça J. Ferrater i Mora UdG

Passeig de Fora Muralla

El Barri Vell és un barri amb circulació restringida al trànsit motoritzat, on els vianants i
tenen prioritat i conviuen amb la resta de vehicles, incloses les bicicletes. A continuació
s’analitza l’accessibilitat de la bicicleta al Barri Vell i les condicions de desplaçament.
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5.1. ITINERARIS PRINCIPALS DE BICICLETA
A l’hora de conèixer la mobilitat en una zona amb les característiques particulars del
Barri Vell és importat tenir identificats els itineraris accessibles per a bicicletes.
Sobretot els itineraris d’entrada i sortida al barri, ja que són aquests els que faciliten
que la població es decanti per el aquest mitjà de transport a l’hora d’accedir-hi.
Tot i que les connexions internes del barri Vell mai podran ser òptimes com a
conseqüència de l’orografia complicada del terreny, les condicions d’accés al barri no
són pas dolentes i es poden potenciar.
Les principals connexions amb la resta de Girona es fan a través de la frontera oest del
Barri Vell. A l’altre banda del riu Onyar hi ha implementats una sèrie de carrils bici que
configuren uns eixos de mobilitat importants per aquest mitjà de transport.
Figura 30. Mapa de la xarxa ciclable (Barri Vell)

Carril Bici
Itinerari ubrà de la Via Verda
Aparcament Bici
Estacions de Girocleta

Font: UMAT

L’itinerari de bicicletes més bo per accedir al barri, segregat de la resta de transports,
és a través de la plaça Catalunya. Tant pel carrer General Mendoza (a l’altre riba del
riu) com pel carrer del Carme hi trobem dos carrils bici que van a parar a plaça
Catalunya. A més a més, la plaça conté un aparcament de bicicletes, amb capacitar per
estacionar-hi 36 vehicles, i una estació de Girocleta, consolidant així la plaça com un
important node de transports i d’intermodalitat entre aquests.
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El Pont de Pedra i el Pont de Sant Feliu són els altres dos accessos principals des de
l’oest.
Finalment, cal remarcar l’itinerari d’entrada a la UdG pel passeig de Fora Muralla, que
encara que presenta pendents elevades, és utilitzat pels estudiants per accedir a la
universitat.
Figura 31. IMD bicicletes

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Girona (desembre 2014)

Carril Bici Passeig del General Mendoza

Carril Bici plaça Catalunya
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Dins del Barri Vell, a diferència de la resta del casc urbà de Girona, no hi ha itineraris
exclusius per a bicicletes perquè els carrers són majoritàriament de paviment únic i
comparteixen el trànsit de vianants i vehicle rodat. A l’apartat d’accessibilitat es tracten
algunes problemàtiques de circulació detectades dins del Barri Vell i que afecten als
usuaris de la bicicleta.
5.2. ITINERARIS I APARCAMENTS DE BICICLETES
La orografia del terreny i els forts desnivells als quals està sotmès el Barri Vell
dificulten els desplaçaments, sobretot aquells no motoritzats, a peu i en bicicleta.
Perquè els ciclistes puguin gaudir d’itineraris agradables i còmodes, les pendents no
haurien de superar, en caràcter general el 5%. Només en supòsits excepcionals,
degudament justificats, aquest pendent hauria d’arribar al 8%.
El Barri Vell per tal de sortejar aquests desnivells disposa de diferents trams d’escales
que no són accessibles per a bicicletes. Quan el tram es curt, el ciclista pot carregar la
bicicleta i pujar-la a pes, sinó cal optat per itineraris alternatius.
A l’apartat 11 corresponent a les mesures correctores es fan unes recomanacions
orientades a millorar l’accessibilitat de la bicicleta al Barri Vell.
En aquest apartat es descriuen algunes generalitats detectades sobre els aparcaments
de bicicleta situats al Barri Vell. L’emplaçament i la descripció de tot l’inventari
d’aparcament es pot consultar a l’annex 1. A més, es detallen, en forma
d’observacions, les problemàtiques o peculiaritats detectades durant les jornades de
treball de camp. Finalment, s’ha contrastat la informació de l’oferta de places i la seva
ubicació amb la base UMAT de l’Ajuntament de Girona.
El posicionament de la majoria dels aparcaments és correcte perquè, en general, no
interfereixen amb els itineraris naturals de vianants. No obstant, s’han trobat alguns
aparcaments amb certes deficiències en aquest aspecte. El cas més representatiu és
l’aparcament de bicicletes situat al mig de la rambla Llibertat. Aquest aparcament,
encara que està situat entre l’arbrat i el mobiliari urbà que separa la rambla per a
vianants de l’itinerari destinat per a vehicles, representa una discontinuïtat dins del
passeig. En contraposició, es constata la falta d’aparcament atenent a l’alta demanda
d’estacionament de bicicleta que hi ha al llarg de tota la rambla i que provoca que
molts usuaris les encadenin indegudament al mobiliari urbà.
5.3. GRAU D’OCUPACIÓ DELS APARCAMENTS PER FRANGES HORÀRIES
L’estudi de camp ha permès conèixer els nivell d’ocupació dels diferents aparcaments
de bicicleta que hi ha distribuïts a l’interior del Barri Vell. Es detecta una alta ocupació
en els aparcaments situats a la zona més comercial i accessible del Barri Vell (plaça del
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Vi, plaça de l’Oli, rambla Llibertat...). Són punts propers a l’Eix Comercial i a
l’Ajuntament, els quals generen gran atracció de desplaçaments, i l’orografia del
terreny permet una bona connectivitat i accessibilitat des dels barris limítrofes de la
ciutat.
En canvi, es constata que l’ocupació dels aparcaments de bicicleta de la zona alta és
molt més reduïda (plaça de sant Domènec, plaça Ferrater i Mora).

Rambla Llibertat

Carrer Peixateries Noves

Plaça de l’Oli

Plaça de Sant Feliu

Pujada de Sant Feliu

61

Estudi de mobilitat

Barri Vell de Girona

Plaça de Ferrater i Mora
Taula 10.

Grau d’ocupació dels aparcaments de bicicleta – Barri Vell

No.

Localització

Núm. de
places

Ocupació

1

Escola Montjuic

4

0%

2

Centre Jove de Salut

6

50%

3

Pl. Sant Pere

16

75%

4

C. Pou Rodó

6

50%

5

Pujada de Sant feliu

10

50%

6

Plaça Sant Domènec UdG

10

10%

7

Plaça J. Ferrater i Mora UdG

24

25%

8

Pujada de Sant Martí

10

80%

9

Plaça de l’Oli

20

90%

10

Rambla Llibertat

10

110%

11

Carrer de les Peixateries Velles

10

70%

12

Rbl. Llibertat – Oficina de Turisme

6

85%

13

Ajuntament

16

100%

14

Plaça Catalunya Nord

16

75%

15

Centre Cultural la Mercè

4

50%

16

Plaça Catalunya Sud

20

40%

17

Pujada de les Pedreres

4

50%

18

Pl. Catalunya (Girocleta)

50

60%

19

C. de Sant Pau – Policia Nacional

4

25%

20

Pl. de Jacint Verdaguer i Santalò

6

0%

21

Plaça de Bell-lloch

4

100%

22

Carrer de Pedret

4

75%

23

Plaça de Sant Feliu

12

60%

24

Carrer de la Força

4

50%

Font: INTRA S.L.
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5.4. ALTRES PUNTS D’ESTACIONAMENT IREGULARS
Degut a l’alta ocupació d’alguns aparcaments de bicicletes al Barri Vell, és usual veure
bicicletes estacionades en llocs no indicats. Sobretot al llarg de l’eix comercial paral·lel
al riu Onyar.
Com s’ha comentat, la rambla Llibertat és on s’han identificat més bicicletes lligades a
mobiliari urbà (fanals, arbres...) i deixa de manifest la necessitat d’aparcament de
bicicleta que demanda aquest espai. Cal mencionar que abans l’oferta d’aparcament a
la rambla Llibertat era més gran, però que degut a la gran utilització de l’espai per
realitzar-hi diferents tipus d’esdeveniments va provocar que l’Ajuntament optés per
retirar part de l’oferta de places. Algunes activitats aconsellaven la retirada de les
bicicletes i com que l’operació resultava difícil i costosa es va prendre aquesta decisió.
Cal fer compatible la organització d’esdeveniments a la via pública amb el dret de
circular-hi en bicicleta, i això passa per la necessitat que els usuaris de la bicicleta
gaudeixin d’una àmplia oferta d’aparcaments de bicicletes, accessibles i segurs.

Rambla Llibertat

Rambla Llibertat

Carrer Bellaire

Plaça Bell-Lloch
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6. MOBILITAT EN TRANSPORT PÚBLIC
6.1. OFERTA DE CONNEXIÓ INTERMUNICIPAL
6.1.1.

Ferrocarril

Girona compta amb una estació de ferrocarril per on hi circula i hi efectua parada el
servei regional Barcelona – Girona – Portbou i, des del 8 de gener de 2013, també la
línia d’alta velocitat Madrid – Barcelona – França. Hi tenen parada els trens Avant a
Girona i Barcelona, AVE a Zaragoza i Madrid i TGV a Perpinyà, Tolosa, Lió, Marsella i
París.
L’estació de serveis regionals està situada a la Pl. Espanya, just al costat de l’estació
d’autobusos interurbans. L’itinerari a peu fins a plaça Catalunya és aproximadament
d’uns 600m.
Figura 32. Estació de ferrocarril de Girona

Font: UMAT
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Figura 33. Línia AV22 (AVE) d’altes prestacions

Font: trenscat.cat

La línia RG1 forma part de la xarxa de Rodalia de Girona, amb el recorregut Portbou Figueres – Girona – Blanes – Mataró – Barcelona – L’Hospitalet de Llobregat. Entre
Figueres i L’Hospitalet hi ha 8 serveis per sentit de dilluns a divendres, prolongant 4
d’aquests entre Figueres i Portbou. Durant els mesos d’estiu els dissabtes i diumenges
hi ha 3 trens per sentit que fan el recorregut complet de Portbou a L’Hospitalet. La línia
té 181 km de longitud i els trens paren a totes les estacions del seu recorregut, trigant
2 hores 55 minuts de Figueres a l’Hospitalet.
Figura 34. Esquema de la línia RG1

Font: trenscat.cat

La línia R11 forma part de la xarxa de Serveis Regionals, fent el recorregut Portbou –
Figueres – Girona – Sant Celoni – Barcelona Sants. Entre Figueres i Barcelona hi
circulen trens de “Mitjana Distància” semidirectes, que triguen un total de 1 hora 50
minuts a fer el recorregut. Entre Portbou i Barcelona hi ha trens “Regionals” amb
parades a totes les estacions, entre elles Figueres, que esmercen 2 hores 10 minuts a
cobrir el trajecte. A Portbou i Cervera de la Marenda és possible enllaçar amb els trens
convencionals de la xarxa francesa de ferrocarrils (SNCF).
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Figura 35. Esquema de la línia R11

Font: trenscat.cat

6.1.2.

Autobús interurbà

Molt a prop de l’estació de ferrocarril de Girona hi ha l’estació d’autobusos interurbans
de la ciutat, amb serveis regulars cap a múltiples punts de la comarca. A més a més la
ciutat presenta dos estacionaments d’autobusos interurbans. El primer és a prop del
pavelló esportiu de Fotajau i l’altre està situat prop del parc Devesa (entre el parc i el
riu Onyar). A banda d’aquests, la ciutat disposa de parades simples on alguns
autobusos interurbans hi donen servei (com la de l’avinguda Ramon Folch).
Figura 36. Estacions de busos interurbans de Girona

Figura 37.
Font: UMAT – Ajuntament de Girona

Per la ciutat de Girona també hi circulen diversos autobusos amb rutes internacionals
les quals s’hi aturen pel seu gran atractiu turístic.
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Taula 11.

Oferta d’autobusos interurbans de Girona
Línia

Operador

Girona - Olot (per Besalú i Banyoles)
Girona - Banyoles

Girona - Olot - Ripoll per Vallfogona

TEISA
BARCELONA BUS

5+5

TEISA

7+7 (perllongacions
Girona-Olot)

Girona - Santa Coloma de Farners

TEISA

12+12
12+12

AUTOCARS R.MAS

13+13

TEISA

12+12

Girona - Sant Feliu de Guíxols
Girona - S'Agaró

19+19
TEISA

Girona - Llagostera

2+2
29+29

Girona - Torroella - L'Estartit

AMPSA

10+8

Girona - Platja d'Aro - Palamós

SARFA

11+11

Girona - la Bisbal d'Empordà - Palafrugell

SARFA

13+13

Girona - Blanes

BARCELONA BUS

8+7

Girona - Cadaquès

SARFA

1+1

Girona - Manresa

EIX BUS

7+7

Girona - Lleida

EIX BUS

3+3

TEISA

1+1

Girona - Puigcerdà
Girona - Madrid
Girona - Sant Gregori
Girona - Riudellots - Cassà - Caldes

ALSA i BARCELONA BUS

1+1

HISPANO HILARENCA

11+11

TEISA

8+8

Girona - Arbúcies - Sant Celoni

HISPANO HILARENCA

6+6

Girona - Sant Hilari Sacalm per Anglès

HISPANO HILARENCA

7+7

Girona - L'Escala

SARFA

5+5

Girona - Madremanya - la Bisbal d'Empordà

SARFA

4+4

HISPANO HILARENCA

3+3 (1+1 per Canet
d’Adri)

Girona - Caldes - Sant Feliu de Guíxols

SARFA

4+4

Girona - Begur - Palafrugell

SARFA

1+1

SARFA

1+1

HISPANO HILARENCA

1+1

Girona - Sant Esteve de Llémena

Girona - Tossa de Mar
Girona - Osor
Girona - Sant Jordi Desvalls

AMPSA

9+7

Girona - Verges

ANOSA

1+1 (dm i ds)

Nitbus Girona - Figueres - Roses (NGI-2)

SARFA i BARCELONA BUS

4+4

TEISA i SARFA

8+8 (juliol i agost)
6+6 (resta de l’any)

Girona - Aeroport de Girona / Costa Brava

BARCELONA BUS

20+20

Girona - UAB

BARCELONA BUS

2+2

ALSA

2+2

Nitbus Girona - Sant Feliu de Guíxols - Platja
d'Aro - Palamós (NGI-1)

Girona - Aeroport de Barcelona

Servei troncal o exprés

6+6

Girona - Amer
Girona - Lloret de Mar

29+28 (14 exprés)
9+9 (1 exprés)

Girona - Olot per Amer
Girona - Anglès

Classificació de la línia
PVTC

12+12 (4 exprés)

Olot - Besalú
Barcelona - Girona - Figueres

Oferta (feiner)

Servei de vertebració

Servei comarcal

Servei local
Servei nocturn

Servei singular

Font: Pla de mobilitat urbana de Girona (desembre 2014)
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Figura 38. Línies d’autobús interurbanes de Girona

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Girona (desembre 2014)
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L’estacionament més proper al Barri Vell està molt enfocat a busos turístics tot i que
també hi paren autobusos interurbans que operen a l’àrea de l’ATM-Girona.

Aparcament carrer de Berenguer Carnicer (Jutjats)

Taula 12.

Línies interurbanes que tenen parada a avinguda Ramón Folch 4 i Jutjats
Línia

L100 – Girona - Banyoles - Olot

Interval de pas
Operadora

Feiners

Dissabtes
(i agost)

Festius

30’

60’

60’

TEISA

L200 – Begur - Palafrugell - Flaçà - Girona

1/dia

-

-

SARFA

L201 – L’Escala - Flaçà - Girona

3/dia

2/dia

2/dia

SARFA

L204 – Girona - Juià - Madremanya - Monells - La
Bisbal d’E.

4/dia

-

-

SARFA

L400 - L’Estartit - Torroella de Montgrí - Verges St. Jordi Desvalls - Girona

10/dia

6/dia

3/dia

AMPSA

1/dia
(dimarts)

1/dia

-

AMPSA

L401 - Verges - Garrigoles - St. Jordi DesvallsGirona

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’ATM-Girona
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6.2. OFERTA DE CONNEXIÓ INTRAMUNICIPAL
6.2.1.

Autobús urbà

El servei d’autobús urbà de Girona consta actualment de 10 línies, la majoria d’elles
gestionades per Transports Municipals de Girona (TMG). Les línies tenen un forta
component radial i, la majoria, uneixen la perifèria de la ciutat amb el centre.
Figura 39. Mapa de busos urbans, centrat en el Barri Vell

Font: UMAT
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6.3. OFERTA DE CONNEXIÓ AMB EL BARRI VELL
Les línies que donen servei al Barri Vell són la L1, L2, L5, L6, L7 i L11.
Figura 40. Parades d’autobús properes al Barri Vell

Font: UMAT
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6.3.1.

Cobertura de les parades de bus

Per a l’estudi dels aspectes de cobertura de transport públic el Decret 344/2006
determina que en caràcter general la distància mínima a les infraestructures fixes de
transport col·lectiu no ha de sobrepassar els 500 metres (distància mesurada sobre la
xarxa viària), mentre que en el cas de la xarxa d’itineraris per a transport públic i
col·lectiu, determina que les parades de les línies s’han de situar de manera coordinada
amb els itineraris de vianants i ciclistes, de manera que la distància màxima d’accés
mesurada sobre la xarxa de vianants sigui inferior a 750 metres, llevat
d’aquells supòsits en que es justifiqui que no és possible.
Per tal de limitar la cobertura a unes dimensions més raonables pel Barri Vell, per a les
parades d’autobús urbanes s’han utilitzat uns radis més reduïts de 300m.:
Taula 13.

Parades d’autobús que donen servei al Barri Vell
Codi - Ubicació

15054 – Pj. Sant Feliu, 11
15061 – C. Cort Reial, 14
15085 – Pg. General Mendoza
15102 – C. Palamós

Característiques
Línia

Lloc per seure

Marquesina

Informació

L11

No

No

Escrita

L11

Si

No

Escrita

L1-L6-L11

Si

Si

Escrita i pantalla
Escrita

L1 – L6

No

No

15126 – C. Jaume Pons Martí, 10

L11

Si

No

15134 – PL. Josep Ferrater i Mora, 1

L7

No

No

Escrita

15168 – Pg. Fora Muralla, 16

L7

No

No

Escrita

L1-L6-L7-L11

Si

Si

Escrita i Pantalla

15175 – Pl. del Vi, 1

L11

Si

No

Escrita

15189 – C. Carme, 11

L7

Si

Si

Escrita

15192 – Pda. de les Pedreres, 22

L7

Si

No

Escrita

15203 – Av. Ramon Folch, 4

L1-L2-L5-L6

Si

Si

Escrita i pantalla

15204 - Av. Ramon Folch, 9

L1-L2-L5-L6-L11

Si

Si

Escrita i pantalla

15209 – Rt. Pont de Pedret

L1 – L11

No

No

Escrita

L6-L7

Si

No

Escrita

15222 – C. Santa Clara, 13

L11

Si

No

Escrita

15223 – C. Santa Clara, 51

L11

Si

No

Escrita

15330 – PL. Sant Domènec, 3

L7

Si

No

Escrita i Pantalla

15356 – Pl. Catalunya, 29

L11

Si

No

Escrita i pantalla

15357 – Pg. Fora Muralla, 18

L7

No

No

Escrita

15358 - Pda. de les Pedreres, 22

L7

No

No

Escrita

15359 – Pda. De les Pedreres, 1

L7

No

No

Escrita

15378 – C. Sant Pau

L1

No

No

Escrita

15382 – C. Bellaire 2

L11

No

No

Escrita

15383 – Pg. Fora Muralla, 11

L7

No

No

Escrita

15384 - Pg. Fora Muralla, 12

L7

No

No

Escrita

17025 – C. Carme, 15

L6

No

No

Escrita

15174 – Pl. Pompeu Fabra, 1

15216 – Av. Sant Francesc, 4

Font: INTRA S.L.
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Les fitxes detallades de les parades d’autobús ubicades dins del Barri Vell es poden
consultar a l’annex 3.
6.3.2.

Caracterització de la flota de busos urbans

La flota d’autobusos a Girona disposa de tres vehicles diferents:
•

Autobusos: Els autobusos usuals de transport col·lectiu amb una capacitat de
fins a 77 persones (26 assegudes, 50 de peu i una cadira de rodes).

•

Midibus: Els midibusos són un híbrid entre les dues altres tipologies de
vehicles. Tenen menor capacitat que els autobusos però major que la d’un
microbús, en total hi poden entrar 55 persones. Són una mica més curts que
els autobusos usuals, així que permeten una millor maniobrabilitat.

•

Microbusos: Els microbusos en canvi, tenen una capacitat de 22 persones, per
les seves dimensions són els únics que poden operar pels alguns carrers del
Barri Vell però presenten problemes contraproduents. L’alçada entre el terra i la
porta de sortida és molt alta i això pot ocasionar problemes sobretot a la gent
gran. A més a més, el microbús té escalons interns que minven el seu confort
interior.

L7 – Microbus, accés Ferrater i Mora

L7 – Microbus, accés plaça sant Domènec

L7 – Medibus, plaça Sant Domènec

L6 – Autobús, Av. Ramon Folch
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6.3.3.

Circulació d’autobusos dins a l’interior del barri

A través del Barri Vell hi circulen actualment les línies 7 i 11 de la xarxa de busos
urbans de Girona. Al travessar un nucli històric, aquestes línies tenen un comportament
una mica diferent al de la resta. Primer inconvenient, la configuració dels carrers
impedeix el pas d’autobusos normals.
Taula 14.

Dades de l’oferta de les línies d’autobusos urbans 7 i 11 al Barri Vell
Interval de pas (min)
Línia

L7 - Torre Gironella - Can Gibert del Pla –
UdG Les Àligues - Hospital Santa Caterina
L11 - CAP Güell - CAP Santa Clara –
CAP Montilivi - UdG-Montilivi - St. Daniel

Vehicles
assignats

Velocitat
comercial
(km/h)

Feiners

Dissabtes
(i agost)

Festius

30*

A demanda

-

3

11,6

30

30 (matí i agost)
60 (tarda)

-

4

15,9

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Girona (desembre 2014)

La línia L7
El funcionament de la L7 pateix una variació a demanda que afecta a l’oferta
d’expedicions. La línia passa cada 30 minuts a partir de Plaça Poeta Marquina cap al
Barri Vell. Com ja és sabut, la Universitat de Girona disposa de vàries facultats al barri i
és en l’horari de matins quan la línia hi arriba de manera regular. En canvi, a la tarda
(de 12:30 a 21:50) la línia evita el recorregut del Passeig de la Muralla, a no ser que hi
hagi demanda, i va directe cap a Torre Gironella.
Al 2015 es va instal·lar un polsador a la plaça de Sant Domènec per tal de permetre
que el bus canviés el recorregut i efectués parada a la plaça.
La tornada des de Torre Gironella es fa de manera regular, aturant-se a totes les
parades amb una freqüència de pas de 30 minuts. Seguidament el bus torna a
intercalar-se amb el recorregut central de la línia que té una freqüència de 15 minuts.
La flota d’autobusos de la L7 consta de tres microbusos de 22 places els quals en
certes expedicions se substitueixen per autobusos més grans de 55 places.
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Figura 41. Detall de la línia L7 d’autobús urbà pel seu pas al Barri Vell

Font: TMG – Juny 2014

La línia L11
Pel que fa a la L11 l’oferta que dóna al Barri Vell també ha estat reduïda. A partir del
mes novembre del 2014 la freqüència de pas s’ha reduït de 15 a 30 minuts a la part
que afecta al Barri Vell. A plaça Catalunya els busos de la línia s’intercalen, un torna a
CAP Güell pels jutjats i l’altre creua el riu en direcció a la plaça del Vi i Ballesteries per
direigir-se al monestir de Sant Daniel i tornar cap a CAP Güell. Els dos recorreguts es
tornen a ajuntar a la rotonda del Rellotge (enfront dels jardins de la Devesa), on la
línia amplia la seva freqüència de pas a 15 minuts.
La flota de la línia 11 està formada per quatre microbusos de 22 places. Aquesta flota
es modificarà: dos microbusos de 22 places travessaran el Barri Vell i dos busos de 55
places efectuaran el recorregut que no creua el riu Onyar.
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Figura 42. Detall de la línia L11 d’autobús urbá pel seu pas al Barri Vell

Font: TMG – Novembre 2014

Aquestes reduccions de l’oferta venen donades principalment per la configuració dels
carrers del Barri Vell que dificulten molt l’accés a aquest mitjà de transport. La flota de
microbusos és l’única que es pot endinsar al Barri Vell i la poca capacitat dels
autobusos no permeten oferir l’oferta d’expedicions desitjada en hores punta de
màxima afluència d’entrades i sortides al barri.
L’ajuntament apostat per una flota mixta que combina autobusos de més capacitat en
els trams de línia que no afecten al Barri Vell. Al Barri Vell les expedicions estan
orientades sobretot a oferir cobertura i servei a aquelles persones més vulnerables,
persones amb mobilitat reduïda i persones grans. La resta d’usuaris poden desplaçarse a peu fins als intercanviadors de plaça Catalunya o Correus.
Aquestes mesures ja estaven contemplades al PMU de Girona.
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6.3.4.

Problemàtiques observades

Plaça de Sant Domènec
A la plaça de Sant Domènec actualment hi ha el final de la línia L7. Per la configuració
de la plaça, l’autobús ha de fer unes maniobres de gir per tal de donar mitja volta que
resultar molt perillosos i són inadmissibles atenent al risc elevat que suposen per a la
seguretat viària. En aquest espai hi conflueix l’itinerari a peu de la pujada de Sant
Domènec (escales), l’accés a l’aparcament del rectorat, els aparcaments de
motocicletes i de bicicletes, el tren turístic i la gran quantitat d’estudiants i turistes que
s’hi aglomeren al llarg del dia .

Maniobra de Gir a la plaça de Sant Domènec
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Accessibilitat de les parades
La gran majoria de parades del Barri Vell no gaudeixen de les comoditats que suposa
disposar d’una marquesina (permet asseure’s i refugiar-se de la pluja), sinó únicament
d’un pal informatiu que informa dels horaris i parades de les línies de pas.

Fiabilitat del sistema d’informació en temps real
Algunes de les parades de bus de la ciutat de
Girona disposen de pantalles LED que donen
informació en temps real de les expedicions
d’autobús. S’ha observat que la informació de
les pantalles indica la data, l’hora, la
temperatura ambient i els temps de pas des
autobusos. Aquesta última informació no
resulta gaire precisa, sobretot en caps de
setmana.
La parada de bus de la plaça Sant Domènec
disposa d’aquest sistema d’informació.
6.4. TAXIS
Els taxis també tenen la seva importància dins la mobilitat d’un barri històric.
La gran quantitat de destinacions turístiques i culturals del Barri Vell i la presència
d’allotjaments turístics comporta que, en el seu conjunt, el barri tingui una demanda
de taxis elevada al llarg del dia i també durant hores nocturnes.
Segons l’Estudi del sector del taxi a Catalunya (PTOP 2010) a Girona ciutat hi tenen
presència 68 llicències de taxi. No obstant, les dades de l’Ajuntament de Girona eleven
la xifra de permisos de circulació del Barri Vell per a taxis a 163 unitats. Molts d’ells
estan registrats en altres municipis propers.
Girona disposa de 6 parades taxi permanents, cap d’elles ubicada dins del Barri Vell:
•

Avinguda Ramon Folch (davant de Correus)

•

Carrer Universitat de Girona

•

Estació de RENFE

•

Hospital Dr. Josep Trueta

•

Plaça Salvador Dalí

•

Carrer Joan Maragall
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7. MOBILITAT EN VEHICLE PRIVAT MOTORITZAT
La mobilitat en vehicle privat per l’interior del Barri Vell és complexa. No hi ha gaires
itineraris marcats i la configuració dels carrers, en algunes zones, és dificultosa pel
conductor que no es coneix bé el barri.
7.1. TIPOLOGIA DELS VEHICLES QUE ACCEDEIXEN AL BARRI VELL
En qualsevol centre històric on el trànsit està pacificat és molt important un control
dels accessos a la zona restringida a vehicles a motor. Els vehicles que accedeixin han
d’estar ben censats i han de complir amb la política de circulació. Com ja s’ha descrit
anteriorment, l’accés en vehicle privat al Barri Vell està restringit i són els veïns qui
tenen accés en primera instància (veure apartat 2.3.4 corresponent als permisos
d’accés al Barri Vell).
Considerant la tipologia de vehicles que accedeixen al Barri Vell, es pot constatar que
hi ha una gran quantitat de turismes (60%), seguit per motocicletes (19%) i vehicles
mitjans (14%). S’han inclòs les bicicletes que utilitzen els accessos per a vehicles
motoritzats per accedir al barri.
Figura 43. Tipologia de vehicles que accedeixen al Barri Vell
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També és important conèixer la procedència dels vehicles que circulen pel barri.
Exceptuant els vehicles de càrrega i descàrrega de mercaderies que hi poden accedir
en horaris limitats, l’accés al Barri Vell i la circulació de vehicles hauria de ser exclusiva
per a veïns residents al barri, però a la pràctica les dades dels comptatges de vehicles
indiquen que no és del tot així. El 50% dels vehicles que hi circulen estan censats a la
ciutat de Girona, però només el 15% estan censats al Barri Vell.
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Figura 44. Procedència dels vehicles que accedeixen al Barri Vell
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Finalment, es contrasten els vehicles que accedeixen amb la informació referida als
permisos de vehicles amb accés al Barri Vell (continguda en la base de dades). S’han
diferenciat els permisos que permeten l’accés simple, d’aquells que permeten l’accés i
alhora disposen d’un distintiu d’estacionament del Barri Vell.
Gairebé el 50% dels vehicles que accedeixen al Barri Vell no disposen d’un
permís d’accés contemplat per l’Ajuntament de Girona.
Figura 45. Permisos d’accés dels vehicles del Barri Vell

Sense accés
49%

Amb accés
45%

Només
permís
d'accés
Amb accés i 53%
distintiu
47%

Sense dades
6%
Sense dades

Sense accés

Amb accés i distintiu

Només permís d'accés

Font: INTRA S.L. (dades cedides per l’Ajuntament de Girona)
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Figura 46. Mapa dels accessos al Barri Vell

Font: INTRA S.L.

Com que tots els accessos no presenten les mateixes condicions d’accés, s’ha analitzat
de manera particular cada un dels accessos que permeten l’entrada o sortida de
vehicles motoritzats al Barri Vell.
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Els accessos del carrer Ciutadans i Ferrater i Mora absorbeixen gairebé el 80% del
trànsit de vehicles que accedeix al Barri Vell.
Figura 47. Volum de vehicles per cada accés
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Accés carrer Ciutadans
El carrer Ciutadans absorbeix la major part dels vehicles que entren per plaça
Catalunya. Les dades s’han recollit durant la franja final d’horari permès a vehicles de
càrrega i descàrrega de mercaderies per tal de que aquest efecte no afectés en gran
mesura als resultats. Encara així, destaca el gran percentatge de camions i furgonetes
que hi circulen.

Carrer Ciutadans

Plaça de l’Oli
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Figura 48. Tipologia de vehicles que accedeixen pel carrer Ciutadans
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Pel que fa a l’origen dels vehicles que entren a través de la plaça Catalunya només el
15% pertanyen al Barri Vell. La distribució es mostra el següent gràfic.
Figura 49. Procedència dels vehicles que accedeixen pel carrer Ciutadans
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Tot i la presència d’una càmera a la plaça Catalunya, la quantitat de vehicles que
entren a la zona restringida sense tenir-hi accés és molt elevada.

83

Estudi de mobilitat

Barri Vell de Girona

Figura 50. Permisos d’accés dels vehicles del Barri Vell (carrer Ciutadans)
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Accés Muralla (Ferrater i Mora)
Aquest porta d’accés permet accedir a la part alta del Barri Vell on estan situades les
instal·lacions de la Universitat de Girona.

Accés per la plaça Ferrater i Mora

Atenent a la tipologia de vehicles que hi circulen, destaca l’elevada presència de
motocicletes i la baixa de furgonetes i camions. Contràriament al que succeeix a l’accés
des del carrer Ciutadans, l’efecte de la càrrega i descàrrega no és tant notòria en ja
que la densitat comercial d’aquesta part del barri és més reduïda. Cal destacar-hi la
presència de l’autobús urbà i del ten turístic.
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Figura 51. Tipologia de vehicles que accedeixen per Ferrater i Mora
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Pel que fa a la procedència dels vehicles, la presència de vehicles censats al Barri Vell
és menor que en altres punts d’accés, representant únicament el 8% sobre el total de
vehicles.
Figura 52. Procedència dels vehicles que accedeixen per l’accés Muralla (Ferrater i Mòra)
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L’atracció de la Universitat de Girona i les bosses d’aparcament situades a Ferrater i
Mora (lliure) i al Rectorat (propi de la UdG) poden ocasionar aquesta dissonància amb
les polítiques d’accés al Barri Vell. Molts vehicles aprofiten aquest accés per accedir al
barri i un cop dins s’hi desplacen infringint les diferents senyalitzacions verticals que
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prohibeixen el pas als vehicles sense autorització. S’han observat vehicles sense
distintiu a l’aparcament situat a la plaça de Sant Domènec.
Figura 53. Permisos d’accés dels vehicles del Barri Vell (Ferrater i Mora)
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Accés pujada del Rei Martí
Aquest accés està controlat per una pilona retràctil que funciona amb un
comandament. Encara que el volum de vehicles que entren per aquest accés és reduït,
es constata que el control del mateix no és el més adequat.

Plataforma Galligants

Accés carrer Rei Martí
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En les nombrades jornades de camp efectuades al barri, cal destacar que en totes elles
s’ha detectat que la pilona retràctil d’accés pel carrer Rei Martí es trobava
permanentment baixada.
Tanmateix, la existència de pilones no impedeix el pas de motocicletes de manera lliure
i això es reflecteix en l’alt volum de motocicletes que entren al barri per aquest accés.
Figura 54. Tipologia de vehicles que accedeixen pel Rei Martí
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La procedència dels vehicles és variada. Gairebé la meitat són vehicles censats fora de
Girona i únicament el 13% estan censats al Barri Vell.
Figura 55. Procedència dels vehicles que accedeixen per la pujada Rei Martí
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A l’hora d’abordar els permisos d’accés, cal
destacar que un terç dels vehicles
estudiants no tenen permís. Encara que la
política d’accés del carrer Rei Martí és molt
restrictiva, com s’ha comentat, la pilona de
Galligants (1) està baixada gran part del
temps, el que facilita l’accés de vehicles no
autoritzats.
El 56% dels vehicles disposen d’accés i tots
els vehicles amb accés disposen també de
distintiu d’estacionament.

Figura 56. Permisos d’accés dels vehicles del Barri Vell (pujada Rei Martí)
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Accés Sant Cristòfol
Com a conseqüència de la mala connectivitat i accessibilitat, la porta d’accés de Sant
Cristòfol és l’accés menys utilitzat per accedir al Barri Vell (6% de vehicles). Per aquest
motiu, no és d’estranyar que no s’hi detecti presència de ciclistes.
Pel que fa als permisos, seguint la tònica de la resta d’accessos, es detecta una
presència molt elevada de vehicles sense permís d’accés (56% dels vehicles).

Accés carrer Sant Cristòfol

Figura 57. Tipologia de vehicles que accedeixen per Sant Cristòfol
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Figura 58. Procedència dels vehicles que accedeixen per l’accés de Sant Cristòfol
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Figura 59. Permisos d’accés dels vehicles del Barri Vell (Sant Cristòfol)
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7.2. INTENSITATS DE CIRCULACIÓ A BARRI VELL
La intensitat de circulació de vehicles a motor a l’interior del Barri Vell és reduïda com a
conseqüència de les limitacions existents, tant a turismes com a vehicles de càrrega i
descàrrega de mercaderies.
Cal destacar l’increment de trànsit detectat durant les hores en les que es permet
l’accés de vehicles de càrrega i descàrrega de mercaderies, que es manifesta de
manera més important al llarg de l’eix comercial paral·lel al riu Onyar (carrer
d’Argenteries, carrer de la Força,...).
La C/D, al tenir un horari tan restringit, determina de manera important la intensitat de
vehicles, i en particular, el repartiment modal de vehicles existent durant aquestes
franges horàries en les quals la presència de camions i furgonetes és molt elevada.
Tal i com es descriu a l’apartat dedicat a l’activitat de càrrega i descàrrega de
mercaderies al Barri Vell, la franja horària durant la qual es permeten les maniobres és
molt més restrictiva que no pas a la resta de la ciutat. Aquesta particularitat,
accentuada per l’alta densitat de locals comercials existent, provoca que durant els
matins es generin retencions puntuals de camions i furgonetes, que cohabiten amb
l’elevada presència de turistes que s’hi desplacen a peu, sovint en grups organitzats.
Aquells carrers que no disposen de plataforma única i que tenen voreres estretes i
inaccessibles (veure figura 27, corresponent a les amplades de voreres) poden
ocasionar conflictes pel que fa a la seguretat viària. En diferents entrevistes
mantingudes en comerços i amb residents del barri s’han constatat caigudes de
vianants a la vorera, precisament en aquests eixos més comercials i amb més
presència de vianants.

Carrer dels Ciutadans

Carrer Ballesteries
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7.2.1.

Carrers interns

Per tal de contrastar les diferències entre els diferents carrers del barri s’han considerat
els carrers d’entrada i sortida al barri així com aquells itineraris més representatius.
Taula 15.
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Aquestes dades s’han ajustat per tal de discriminar l’efecte de la càrrega i descàrrega
de mercaderies sobre el trànsit diari. Com es posa de manifest a continuació, el carrer
Ciutadans presenta un comportament molt marcat per l’horari de càrrega i descàrrega.
A les 7 del matí (quan comença l’horari de C/D) la intensitat de circulació es dispara.
Aquesta intensitat va decreixent fins a mig matí quan comença a minvar. A la tarda es
presenta un altre màxim relatiu, lligat a l’horari d’activitats vinculades al Barri Vell
(feina, comerç).
Figura 60. IMD carrer Ciutadans, dia feiner
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7.3. TIPOLOGIA DE VEHICLES QUE HI CIRCULEN
Per tal de tenir un coneixement de la tipologia de vehicles que circulen pel Barri Vell,
s’ha estudiat el cens de vehicles del barri. Gairebé un terç són turismes i la resta
motocicletes i ciclomotors. Els vehicles pesants no tenen gaire presència al parc de
vehicles censats al Barri Vell.
Figura 61. Padró de vehicles del Barri Vell
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S’ha realitzat una comparativa entre els carrers amb més trànsit intern i aquells
presents al cens de vehicles i cal dir que no sempre hi ha una correlació.
El carrer Ferrater i Mora (un dels més transitats i per on hi passa el bus L7) no té
gairebé cotxes censats. En canvi, el carrer de la Força (també dels més transitats) sí
que conté un gran nombre de vehicles pertanyents a veïns del Barri Vell.
Figura 62. Tipologia de vehicles per carrers (amb important transit rodat) en hora punta
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Per comparar aquestes dades amb les tasques de treball de camp realitzades, s’han
dut a terme comptatges, diferenciant la tipologia de vehicle. D’aquesta manera es pot
conèixer si la distribució de vehicles de pas es correspon amb la del cens de vehicles
del Barri Vell.
A les hores punta, aquesta relació està distorsionada per l’activitat de càrrega i
descàrrega, que arriba a tenir una gran importància en les hores punta de matí.

Taula 16.

Comptatge de vehicles per tipologies, hores punta
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8. APARCAMENT DE VEHICLES PRIVATS MOTORITZATS
El PMU 2014 de la ciutat de Girona contempla dos grups d’aparcament diferenciats: els
situats a la calçada i fora de la calçada (en forma de bosses d’aparcament fora de les
vies rodades). A continuació s’analitza l’aparcament d’ús públic.
Figura 63. Aparcaments de Girona centre

Font: Ajuntament de Girona

8.1. APARCAMENT DE TURISMES AL BARRI VELL
El sector del Barri Vell es caracteritza per tenir una densitat d’aparcament de cotxes en
calçada de 16 places per quilòmetre de xarxa urbana, una de les menors densitats
d’aparcament en calçada de la ciutat (a Girona la mitja és de 97 places per km de
xarxa urbana). Per a motos, el nombre de places en calçada al Barri Vell és de 87
(places comptabilitzades pel PMU).
Pel que respecta a l’oferta fora de calçada, el PMU fa la distinció entre places d’ús
privat i places d’ús públic (gratuïtes o de pagament). Al Barri Vell hi ha 427 places en
garatges privats i 248 places d’ús públic (totes elles gratuïtes).
Hi ha un total de 12.060 m2 de sòl destinat a aparcament privat segons el cadastre del
Barri Vell. A l’hora de planejar un aparcament, aplicant teories d’optimització de l’espai,
s’obté una relació d’ús de sòl per cada cotxe de 18m2 (considerant una òptima
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ordenació de l’espai). A l’estar parlant de superfícies d’aparcament disgregades, es
considera més aproximada la xifra de 27 m2 de superfície per cada cotxe. Aquesta
aproximació inclou l’ús d’aparcament i de maniobra mitja que es pot disposar. Amb
aquesta relació s’obtenen 450 places d’aparcament, que en ordre de magnitud
s’aproxima molt a les places comptabilitzades pel PMU.
Aquesta relació s’ha extrapolat a partir de les dades cedides per l’Ajuntament de
Girona (corresponents al cadastre del Barri Vell) amb el propòsit de tenir una idea
aproximada de la quantitat d’aparcament privat existent fora de calçada en cada
un dels carrers del Barri Vell.
Taula 17.

Metres quadrats censats d’ús d’aparcament (Barri Vell)
m2

Places

Albereda

2.907

108

Alemanys

215

8

Angel

221

8

Banyoles

19

1

Barca

331

12

Bellaire

357

13

Carrer

Carreras Peralta

260

10

2.034

75

Claveria

109

4

Cort Reial

52

2

Escola Pia

110

4

Força

33

1

Francesc Samso

160

6

Galligants

102

4

General Marva

976

36

Jaume Pons Marti

52

2

Neu de La

32

1

Nou del Teatre

111

4

Olles

44

2

Portal Nou

886

33

Pou Rodo

1.359

50

Rei Marti

254

9

Rosa

255

9

Sacsimort

196

7

Sant Domènec

46

2

Sant Feliu

292

11

Sant Josep

345

13

Sant Marti

186

7

Sant Pau

23

1

Vern

93

3

12.060

447

Ciutadans

TOTAL
Font: Ajuntament de Girona

La configuració dels carrers del Barri Vell no permet una distribució de l’aparcament en
calçada homogènia ni tampoc la creació de grans bosses d’aparcament. L’aparcament
d’ús públic a l’interior del Barri Vell és lliure per als vehicles amb distintiu.
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L’aparcament lliure que dóna servei al Barri Vell es pot distingir entre les places
disgregades, situades en el conjunt de carrers interiors del barri, en l’aparcament en
calçada dels carrers perimetrals al Barri Vell i en les bosses d’aparcament properes.
L’inventari de les places interiors lliures del barri es pot consultar a l’annex 4.
Aquestes places estan senyalitzades per trams on es permet aparcar, al contrari del
que passa a la resta de la ciutat, on la senyalització indica els trams on no s’hi pot
aparcar.
Taula 18.

Grau d’ocupació dels aparcaments de turismes a l’interior del Barri Vell

ID

Localització

No. places

% ocupació
diürna màxima

PMR

1

C. Francesc Samsó

4

100%

No

2

Pl. Sant Feliu

10

100%

No

3

C. Ferran el Catòlic

3

100%

No

4

Pl. Catedral

9

100%

No

5

Pj. Catedral

11

100%

No

6

Pj. Sant Feliu

4

100%

No

7

Pl. Catedral / Pl. Lledoners

9

90%

Sí

8

Pl. Lledoners

9

90%

No

9

C. Escola Pia

13

60%

No

10

C. Sant Llorenç

5

80%

No

11

Pl. Sant Domènec

25

100%

Sí

12

Pj. Sant Domènec

7

60%

No

13

Pj. Sant Domènec (plaça)

7

95%

No

14

Pj. Sant Martí, 7

7

100%

No

15

Pj. Sant Martí

15

100%

No

16

Tr. Portal Nou

9

100%

No

17

Pl. Sant Josep

5

100%

Sí

18

C. Portal Nou,19

2

0%

Sí

19

C. Portal Nou, 15

5

100%

No

20

C. Portal Nou, 23

4

100%

No

21

C. Portal Nou, Maria Gay

2

100%

No

22

C. Portal Nou (CC La Mercè)

2

100%

No

23

C. Sant Cristòfol

3

33%

No

TOTAL

170

Font: INTRA S.L.

Els aparcaments, encara que estan ben senyalitzats, no presenten cap indicació al
paviment, en forma de senyalització horitzontal, que delimiti les places
d’estacionament. Al no definir un número de places, la densitat de l’aparcament
tendeix a ser més gran, ja que l’usuari intenta apurar més l’espai d’estacionament.
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Senyalització aparcament Barri Vell

Senyalització aparcament compartit amb C/D

Aquesta mesura resulta positiva per tal de compatibilitzar les diferents dimensions de
vehicles que hi estacionen, però alhora pot provocar que alguns vehicles envaeixi un
àrea fora dels límits marcats per la senyalització. Això pot comportar, en casos
puntuals, alguna problemàtica en la circulació dels vehicles. No obstant, en aquelles
places on s’han identificat vehicles envaint els límits senyalitzats no presentaven
problema per el trànsit.
A la plaça de la Mercè s’han trobat reiteradament cotxes estacionats en una zona on
està prohibit l’estacionament (amb senyalització explícita de prohibit aparcar) però no
s’ha observat que generés problemes pel trànsit rodat.

Plaça de la Mercè. Vehicles mal estacionats (dos dies diferents)
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8.1.1.

Identificació dels vehicles amb permís d’estacionament al Barri
Vell

Per tal de poder circular i estacionar a l’interior del Barri Vell, el vehicle ha de disposar
de l’autorització pertinent (que es tramita a l’Ajuntament) i de l’identificador visual que
s’ha de col·locar a l’interior del vehicle.
Figura 64. Distintiu d’acreditació d’estacionament del Barri Vell

Font: Ajuntament de Girona

Aquest identificador el porten la majoria de vehicles censats al Barri Vell. Encara que,
com s’exposa a l’apartat 2.3.4, corresponent a la regulació dels accessos per a vehicles
al Barri Vell, no tots els vehicles es troben identificats.

Taula 19.

Caracterització dels permisos d’estacionament al Bari Vell
Distintius d’estacionament
Motiu

C/D (disc
horari)

Càrrega i descàrrega

506

Transportistes C/D

6.968

Distintiu Barri
Vell

No empadronat - propietari pis/local

743

No empadronat - llogater pis/local

873

Empadronat vehicle fora Girona

192

Empadronat vehicle de Girona

885

Familiar major 70 anys

205

Familiar menor 18 anys

22

Manual
Total general

Altres distintius

52
7.473

2.920

52

10.445

INTRA S.L. (dades cedides per l’Ajuntament de Girona)
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S’ha fet una comparativa entre la informació continguda en les dades del cens de
vehicles i les dades dels accessos i permisos d’aparcament al Barri Vell.
Hi ha 1.710 turismes censats al Barri Vell i 2.920 distintius (turismes i motocicletes).
Això significa que bona part dels vehicles amb distintiu no estan censats al
Barri Vell. Això pot ser conseqüència, entre d’altres motius, de l’acumulació en la base
de dades de permisos antics, de persones ja no residents al Barri Vell. No obstant, no
es coneix quants distintius corresponen a motocicletes.
S’han comparat les motivacions d’ús d’aquests permisos i es constata que més del 50%
dels permisos són de propietaris o llogaters de pisos locals, un 30% pertanyen a
vehicles empadronats al Barri Vell i un 8% són de familiars de gent gran o de menors
d’edat que han d’entrar al Barri Vell. Hi ha un 6% de permisos de vehicles propietat de
gent de fora de Girona i un 2% que pertanyen als accessos manuals (premsa, per
exemple).
Figura 65. Motivacions dels distintius d’aparcament del Barri Vell
Empadronat vehicle
fora Girona
6%
Familiar major 70
anys
7%

Familiar menor 18 anys
1%
Manual
2%

Manual
No empadronat - llogueter pis-local.
Empadronat vehicle de Girona

No empadronat propietari pis-local.
25%

No empadronat llogueter pis-local.
29%

Empadronat vehicle de
Girona
30%

No empadronat - propietari pislocal.
Familiar major 70 anys
Empadronat vehicle fora Girona
Familiar menor 18 anys

Font: INTRA. S.L.

A part dels residents, existeixen altres permisos especials d’accés i estacionament al
Barri Vell que donen més flexibilitat a altres usuaris que han d’utilitzar el vehicle privat
per accedir al centre històric.
A continuació s’exposa una mostra de diferents
l’estacionament de turismes dins del Barri Vell.

permisos

que

permeten
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Autorització de circulació Barri Vell (actual)

Autorització de circulació Barri Vell (antic)

Autorització d’estacionament Pg. General Peralta

Autorització d’estacionament Pl. Sant Domènec

Autorització Pàrquing Jardins Joan Fuster i Ortells

Autorització UdG

101

Estudi de mobilitat

Barri Vell de Girona

Autorització Hotel Històric (clients)

Autorització Premsa (tota la ciutat)

La quantitat de tipologies diferents de permisos que autoritzen a entrar al Barri Vell és
molt gran i no té un format gaire unificat. A més, existeixen alguns permisos sense
estar associats a cap vehicle en particular, per exemple alguns dels hotels disposen de
distintius que cedeixen als seus clients.
Figura 66. Acreditacions per a clients de l’Hotel Històric i la Pensió Bellmirall

Font: Ajuntament de Girona
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8.1.2.

L’aparcament a la plaça Sant Domènec

A la plaça de Sant Domènec hi ha un seguit de conflictes entre els quals hi destaca
l’aparcament. Tant per la configuració dels carrers circumdants com per l’atracció dels
edificis propers a la plaça, és un reclam com a punt d’aparcament.

Senyalització Pl. Sant Domènec

Aparcament Pl. Sant Domènec

Des de l’octubre del 2006 fins a dia d’avui s’han lliurat 89 targetes que permeten
l’estacionament a la plaça Sant Domènec, de les quals 27 encara són vigents (fins a
2016). Aquests permisos són expedits a veïns i als hotels de la zona, que els cedeixen
als seus clients.
Per tal de poder aparcar, els vehicles han de portar el següent distintiu:
Figura 67. Acreditació per estacionar a la plaça Sant Domènec

Font: Ajuntament de Girona
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8.1.3.

Aparcament de Les Àligues (Rectorat UdG)

Cal esmenar també l’aparcament de Les Àligues (Rectorat UdG), d’accés des de la
plaça de Sant Domènec. Aquest aparcament consta de 20 places per a turismes i és
d’ús exclusiu de la Universitat de Girona, que té un dret de superfície de 70 anys.

Aparcament de Les Àligues (Rectorat UdG)
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8.2. APARCAMENT DE TURISMES EN ZONES PERIMETRALS AL BARRI VELL
Fora dels límits de la ciutat històrica, existeix aparcament lliure en calçada i algunes
bosses d’aparcament. S’han analitzat les situades a la part est del barri degut a que, tal
i com es detallarà a propostes, a la zona oest (a l’altre riba del riu Onyar) el PMU ja
contempla mesures d’actuació respecte a l’oferta d’aparcament per a veïns.
Figura 68. Aparcament lliure perimetral al Barri Vell

Font: INTRA S.L.
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Respecte a l’aparcament de la plaça Ferrater i Mora, constatar que el solar té a hores
d’ara la qualificació de zona verda.
Figura 69. Qualificació del solar de la plaça Ferrater i Mora, utilitzat com a aparcament

Font: UMAT (Ajuntament de Girona)

També hi són present les zones regulades blava i verda, que complementen l’oferta
per als residents de la zona. La zona blava situada a la plaça Catalunya i la zona verda
situada a les Pedreres.
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8.2.1.

Aparcament lliure en calçada

L’aparcament lliure en calçada no té la mateixa regulació que el de l’interior del Barri
Vell, encara que també és utilitzat per alguns residents. En els carrers perimetrals al
Barri Vell és usual trobar-hi vehicles amb distintiu. Un exemple d’aquests carrers
perimetrals és el passeig de Fora Muralla on hi ha molt aparcament lliure en calçada. A
la part baixa del carrer també hi ha places de Zona Verda.

Passeig Fora Muralla

8.2.2.

Vehicle amb distintiu (Pg. Fora Muralla)

Bosses d’aparcament perimetrals

Per acabar amb l’oferta d’aparcament lliure, cal destacar les bosses d’aparcament
perimetrals al Barri Vell que donen servei a la zona. Aquestes bosses se situen
majoritàriament al voltants de la Universitat de Girona (campus Barri Vell).
Taula 20.

Grau d’ocupació dels aparcaments de turismes a les bosses perimetrals al Barri Vell
No. places

% ocupació
diürna màxima

PMR

66

100%

No

58

98%

No

27

100%

No

P. Muralla

120

90%

No

TOTAL

271

ID

Aparcament

24

Passeig de la Muralla 2

25

Pl. de Josep Ferrater i Mora

26
27

Passeig de la Muralla 1

2

2

Font: INTRA S.L.

L’inventari d’aquestes bosses d’estacionament es pot consultar a l’annex 4.

2

Conveni UdG exhaurit 2014.

107

Estudi de mobilitat

Barri Vell de Girona

8.2.3.

Zona verda i zona blava

També s’han de tenir present les zones verda i blava d’aparcament. Aquesta
nomenclatura fa referència a la regulació de l’aparcament en la via pública urbana que
és competència de l’Ajuntament de Girona.
L’objectiu de disposar d’un sistema d’estacionament de durada limitada ajuda a poder
aconseguir un ús equitatiu i adequat de l’espai a la ciutat. L’aparcament regulat es
diferència en dos tipologies:
La primera és la Zona Blava, de caràcter general, on es pot estacionar per un temps
màxim de 2 hores per tal d’afavorir la rotació dels vehicles que poden beneficiar-se
d’aquesta zona. Sol estar propera a zones comercials i equipaments públics.
La segona és la Zona Verda, que és la que té prioritat per a residents. Es distingeixen
tres categories en funció del lloc de residència: residents de la zona, a Girona o fora de
Girona. Fora de l’horari establert tothom hi pot aparcar de manera lliure i gratuïta.
Taula 21.

Tipologies de Zones Blava i Verda
Zona Verda

Zona Blava

Zona de Caràcter
General

De 9:30 a 13:00 i de
16:00 a 20:00

B2
Residents a Girona

B3
No residents a Girona

Dilluns a Dissabte
(feiners):

Dilluns a Dissabte
(feiners):

Dilluns a Dissabte
(feiners):

De 8:00 a 20:00

De 8:00 a 20:00

De 8:00 a 20:00

Temps màxim
d’estacionament

Fora d’aquest horari
Fora d’aquest horari
Fora d’aquest horari
Fora d’aquest horari
l’estacionament és gratuït i l’estacionament és gratuït i l’estacionament és gratuït i l’estacionament és gratuït i
lliure
lliure
lliure
lliure

2h

Un dia (24h)
Una setmana (168h)
Un trimestre natural

6h

2h

Tarifes

Horari

Dilluns a Dissabte
(feiners):

B1
Residents de la zona

1.05€/h (en fraccions de
0.05€ amb un mínim de
0.30€)

0.25€/dia
1.50€/setmana
19.50€/trimestre

0.55€/h (en fraccions de
0.05€ amb un mínim de
0.25€)

1.05€/h (en fraccions de
0.05€ amb un mínim de
0.35€)

Font: Elaboració pròpia a partir del Llibre d’Ordenances de Preus de 2015 (Ordenança fiscal reguladora de la taxa per
estacionament limitat de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals) i les dades de l’Ajuntament de
Girona
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A Girona existeixen diverses zones regulades (Blava i Verda) que s’agrupen en les
zones blaves de Santa Eugènia i Bonastruc de Porta i les zones verdes de Güell –
Devesa i Pedreres. La ciutat disposa d’un total de 1.044 places de zona blava i de 662
places de zona verda.
Aquestes zones estan gestionades per l’empresa Setex Aparki SA mitjançant els
parquímetres instal·lats el 2013.
Figura 70. Plànol de l’àmbit de regulació de les noves zones verdes i blaves

Font: Ajuntament de Girona

Part dels residents del Barri Vell poden gaudir de la zona verda de Pedreres. Aquesta
zona engloba part del Barri del Centre, concretament la part sud del Sector Barri Vell i
la part nord del Sector del Carme. Aquesta zona disposa de 142 places
d’aparcament amb prioritat per a residents.
Aquestes places, tal i com succeeix amb les places lliures situades a l’interior del Barri
Vell, no es troben senyalitzades individualment. La política de l’Ajuntament en quant a
l’aparcament en fila a la calçada provoca una major densitat d’aparcament, i a la
vegada, genera imprecisió a l’hora de comptabilitzar l’ocupació real de l’aparcament.
Figura 71. Tipologia d’usuaris de la tarifa de la zona verda (gener 2015)

Residents a la
ciutat de
Girona 73%

Residents
a la Zona
Verda
27%

Barri de les
Pedreres 67%
Barri Vell 19%
Barri Vista Alegre
14%

Font: INTRA S.L. (dades cedides per l’Ajuntament de Girona)
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Figura 72. Zona verda de les Pedreres

Font: UMAT – Ajuntament de Girona
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Taula 22.

Nivell d’ocupació de la zona verda de les Pedreres

Mes

Ocupació
2014

Gener

28,26%

Febrer

47,15%

Març

42,88%

Abril

51,59%

Maig

43,98%

Juny

44,91%

Juliol

36,05%

Agost

24,01%

Setembre

28,36%

Octubre

54,44%

Novembre

39,44%

Desembre

48,66%
2015

Gener

36,13%

Font: Ajuntament de Girona

Pg. Fora Muralla (Zona Verda)

Pg. Fora Muralla (Zona Verda)

Figura 73. Senyalització de la zona verda

Font: Ajuntament de Girona
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La Zona Blava més propera que dóna servei al Barri Vell es troba situada a plaça
Catalunya. Aquesta zona està situada en una de les entrades al barri i, tal i com es
descriu a l’apartat final d’aquest estudi, aquesta zona Blava es vol treure per donar
més espai al vianant i a la bicicleta.
8.3. APARCAMENT DE MOTOCICLETES
Tal i com succeeix amb els cotxes, les
motocicletes disposen d’aparcament en
calçada
i
d’algunes
grans
bosses
d’aparcament.
Els grans emplaçaments d’aparcament per
a motocicletes són:
Aparcaments de motocicleta

Places

Plaça Sant Feliu

15

Plaça Sant Domènec (UdG)

15

Josep Ferrater i Mora (UdG)

57

Plaça Catalunya

143

TOTAL

230

D’altra banda, repartides al llarg del barri,
també
es
detecten
motocicletes
estacionades en llocs no habilitats, sobretot
aprofitant racons situats entre els
aparcaments de cotxes o bicicletes.

Bossa d’aparcament - Plaça Catalunya

Bossa d’aparcament - Josep Ferrater i Mora UdG
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Aparcament senyalitzat – Josep Ferrater i Mora UdG

Bossa d’aparcament – plaça Sant Domènec

Aparcament no habilitat – pujada de Sant Martí

Aparcament no habilitat - Catedral

8.4. PUNTS DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS
A plaça Catalunya hi ha dos punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Places per a vehicle elèctric – Pl. Catalunya

Recàrrega de vehicle elèctric – Pl. Catalunya
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8.5. APARCAMENT DE MINUSVÀLIDS
Les places per a minusvàlids són molt
necessàries en un barri amb tant desnivell com
és el Barri Vell, ja que cal que les persones
amb mobilitat reduïda tinguin una correcte
accessibilitat als principals centres d’atracció
del barri.
Aparcaments de PMR

Places

Plaça Sant Domènec (UdG)

4

Plaça Sant Feliu

2

Josep Ferrater i Mora (UdG)

2

Carrer Portal Nou

2

Plaça de la Catedral/Lledoners

3

Plaça Catalunya

4

TOTAL

17

S’ha observat que alguns cops hi estacionen vehicles sense distintiu.

Aparcament per a PMR – Plaça Sant Feliu

Aparcament per a PMR – Plaça Catalunya

Aparcament PMR – Rectorat UdG

Aparcament PMR – Carrer Portal Nou
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8.6. CARACTERITZACIÓ DELS VEHICLES ESTACIONATS
Per tal de completar la informació referent a l’aparcament s’han contrastat les dades
obtingudes per les matrícules de vehicles estacionats en calçada amb aquelles
procedents de la base de dades de l’Ajuntament.
S’han estudiat per separat les bosses d’aparcament i les places d’aparcament situades
a l’interior del Barri Vell. Totes elles donen servei als veïns del Barri Vell. Les bosses es
troben situades al perímetre i només la de Ferrater i Mora conté la senyalització
d’accés restringit.
Per tal de treballar aquest apartat s’ha estudiat la procedència dels vehicles estacionats
i si també aquest vehicles disposaven de permís per accedir al Barri Vell en primer lloc i
per estacionar-hi en segon lloc.
8.6.1.

Aparcaments a l’interior del Barri Vell

Per tipologia de vehicles, la majoria de vehicles estacionats al Barri Vell són turismes
(gairebé el 80%). Encara que també es constata la presència de motocicletes (15%) i
furgonetes (6%). Si ens centrem en els vehicles que disposen de permís d’accés al
Barri Vell la proporció es manté bastant semblant. Cal remarcar que només un terç de
les motocicletes estacionades al Barri Vell disposen de permís d’accés. A l’apartat de
propostes de millora es desenvolupa la problemàtica del permís d’accés de les
motocicletes.
Figura 74. Tipologies dels vehicles estacionats totals i amb permís

Tipologia dels vehicles estacionats

Tipologia dels vehicles amb permís

1%

1%

6%

5%

15%

8%

Turismes

Turismes

Motos/Ciclomotors

Motos/Ciclomotors

Furgonetes/camions

Furgonetes/camions

Altres

Altres

78%

86%

Font: INTRA S.L. (dades cedides per l’Ajuntament de Girona)
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A les zones destinades a aparcament de l’interior del Barri Vell s’ha observat que la
meitat dels vehicles estacionats estan censats fora de la ciutat de Girona i dels que
estan censats a la ciutat, només el 56% pertanyen a domicilis del Barri Vell.
Figura 75. Procedència dels vehicles estacionats a l’interior del Barri Vell

Vehicles de fora de
Girona 50%

Vehiceles
censats al
Barri Vell
56%
V. censats a
la resta de
Girona 44%

Vehicles de Girona
50%

Vehicles de fora de Girona

V. censats a la resta de Girona

Vehiceles censats al Barri Vell

Font: INTRA S.L. (dades cedides per l’Ajuntament de Girona)

De tots aquest vehicles, gairebé el 80% disposen de permís d’accés al Barri Vell. Cal
destacar que dels vehicles amb permís, el 44% no pertanyen a la ciutat de Girona, un
percentatge major dels vehicles que disposen d’accés i estan censats al Barri Vell.
Figura 76. Classificació dels permisos d’accés dels vehicles estacionats a l’interior del Barri Vell

36%

21%

Vehicles amb permís
79%

20%

44%

Vehicles sense permís

V. amb permís censats a la resta de Girona

V. amb permís censats al Barri Vell

V. amb permís de fora de Girona

Font: INTRA S.L. (dades cedides per l’Ajuntament de Girona)
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De les dades treballades es conclou que:
•

La meitat dels vehicles estacionats no pertanyen al cens del Barri Vell.

•

Un terç de les motocicletes no disposen de permís d’accés al Barri Vell encara
que hi poden entrar pels accessos no controlats per càmera.

•

Més del 40% dels vehicles amb permís d’accés al Barri Vell no estan censats a
la ciutat de Girona.

8.6.2.

Aparcament perimetral al Barri Vell

En aquest apartat s’inclouen els vehicles estacionats a les diferents bosses
d’aparcament repartides al voltant del Barri Vell (veure annex 4) i a la calçada del
passeig Fora Muralla. S’ha inclòs la bossa d’aparcament de Ferrater i Mora degut a
que, encara que es troba a l’interior del barri i amb accés restringit, s’ha observat que
s’utilitza de la mateixa manera que les altres bosses.
La tipologia dels vehicles estudiants són turismes. Les motocicletes es concentren
davant de la Universitat de Girona, als aparcaments destinats als estudiants que van
en moto.
Pel que fa al cens dels vehicles estacionats, tres quartes parts provenen de fora de
Girona. A més dels vehicles censats a la ciutat de Girona, només el 37% són del Barri
Vell. El que vol dir que, només el 10% del total de vehicles estacionats en les bosses
d’aparcament pertanyen al cens del Barri Vell.
Figura 77. Procedència dels vehicles estacionats a les bosses d’aparcament que donen servei al Barri Vell

Vehicles de fora de
Girona 74%

Vehicles de fora de Girona

Vehicles de
Girona 26%

V. censats a la resta de Girona

V. censats a la
resta de
Girona 63%

Vehiceles
censats al
Barri Vell
37%

Vehiceles censats al Barri Vell

Font: INTRA S.L. (dades cedides per l’Ajuntament de Girona)
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Pel que fa a la quantitat de permisos, al tractar-se d’aparcaments que es troben a la
perifèria del Barri Vell, no tenen l’accés restringit. L’excepció és l’aparcament de
Ferrater i Mora, que sí que té una senyalització d’accés restringit. No obstant, el
comportament dels usuaris és idèntic al de la resta de bosses d’aparcament.
S’observa que el 15% dels vehicles sí disposen de permís d’accés al Barri Vell, però la
gran majoria no són vehicles que hi puguin accedir.
Figura 78. Classificació dels permisos d’accés dels vehicles estacionats a les bosses d’aparcament que
donen servei al Barri Vell

41%

85%

Vehicles amb permís
15%

41%
18%

Vehicles sense permís

V. amb permís censats a la resta de Girona

V. amb permís censats al Barri Vell

V. amb permís de fora de Girona

Font: INTRA S.L. (dades cedides per l’Ajuntament de Girona)

De les dades dels aparcaments es conclou que:
•

Tres quartes parts dels vehicles estacionats al perímetre del Barri Vell en horari
diürn són d’usuaris de fora de Girona.

•

Només el 15% dels vehicles que hi aparquen tenen accés al Barri Vell.

118

Estudi de mobilitat

Barri Vell de Girona

8.7. RELACIÓ ENTRE L’OFERTA
VEHICLES AL BARRI VELL

I

LA

DEMANDA

D’APARCAMENT

DE

En primer lloc, l’oferta d’estacionament del Barri Vell dóna servei als residents del
Barri Vell, els quals disposen d’una oferta d’aparcament restringida a l’interior del
mateix (encara que s’han detectat vehicles sense permís estacionats).
En segon lloc, tenim les persones que són atretes pels diferents serveis del Barri
Vell (administració pública, turisme, estudis, oci...) que no disposen de permís
d’estacionament a l’interior del Barri Vell i que, per tant, han d’aparcar fora dels límits
del barri.
Es descriu l’oferta actual d’aparcament i el seu funcionament 3 per tal de conèixer si
l’oferta d’estacionament interior i perimetral al Barri Vell és suficient com per donar
resposta a la demanda de veïns i visitants.
Taula 23.

Oferta de places d’aparcament del Barri Vell i ocupació diürna
Places

Ocupació per part de
vehicles amb autorització
d’accés al Barri Vell

Ocupació per part de vehicles
amb autorització d’aparcament
a l’interior del Barri Vell

Privat

447

100%

-

Interior

175

80%

75%

Zona perimetral: Bosses
d’aparcament perimetrals,
Ferrater i Mora

255

15%

6%

Zona perimetral: Pg. Fora
Muralla (en calçada)

112

-

-

Zona perimetral: carrer
Berenguer Carnisser

220

-

-

Motos

230

-

-

Zona Verda Pedreres

142

45%

30%

1.581

689

187

Aparcament

TOTAL

Font: INTRA S.L. (dades cedides per l’Ajuntament de Girona)

L’oferta d’estacionament es relaciona amb els vehicles censats al Barri Vell i els
vehicles amb distintiu d’estacionament, els quals, es renoven cada quatre anys.

3

Veure apartat 8.1 sobre l’aparcament de vehicles privats
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Taula 24.

Vehicles censats i vehicles amb distintiu d’estacionament al Barri Vell

Tipus de vehicles

Vehicles censats
al Barri Vell

Turismes

1.710

Motiu de permís
d’estacionament

Vehicles amb distintiu
d’estacionament del Barri
Vell 4

Empadronat a Girona

1.077

Motocicletes /Ciclomotors

595

Familiar dependent (Barri Vell)

Altres

60

No empadronat a Girona

1.616

TOTAL

2.920

TOTAL

2.365

227

Font: INTRA S.L. (dades cedides per l’Ajuntament de Girona)

L’oferta d’estacionament lliure a l’interior del Barri Vell (170 places) no pot absorbir els
2.920 permisos actuals d’estacionament que permeten estacionar a l’interior del Barri
Vell.
Per fer una valoració més acurada es relaciona la xifra de vehicles de persones
empadronades a Girona i amb permís d’estacionament al Barri Vell (1.077 vehicles)
amb l’oferta total d’estacionament de turismes (1.324 places) corresponent a
l’aparcament interior i perimetral del Barri Vell (incloses les places de zona verda del
Barri Vell contemplades al PMU i excloses les places de motocicletes i les del
aparcament Passeig de la Muralla 1, que el present estudi proposa reconvertir a
motocicletes).
Taula 25.

Indicadors de relació demanda i oferta d’aparcament de turismes
Relació demanda i oferta
𝑉𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑚𝑏 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑡𝑖𝑢 𝑑 ′ 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑙 𝐵𝑎𝑟𝑟𝑖 𝑉𝑒𝑙𝑙 (2.920 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒𝑠)
𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑 ′ 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑖 𝑙𝑙𝑖𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝐵𝑎𝑟𝑟𝑖 𝑉𝑒𝑙𝑙 (175 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑠)
𝑇𝑢𝑟𝑖𝑠𝑚𝑒𝑠 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑠 𝑎𝑙 𝐵𝑎𝑟𝑟𝑖 𝑉𝑒𝑙𝑙 (1.710 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒𝑠)
𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑′𝑎𝑝𝑎𝑟𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝐵𝑎𝑟𝑟𝑖 𝑉𝑒𝑙𝑙 (617 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑠)

𝑉𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑎𝑑𝑟𝑜𝑛𝑎𝑡𝑠 𝑎 𝐺𝑖𝑟𝑜𝑛𝑎 𝑎𝑚𝑏 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑡𝑖𝑢 𝑑′𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑙 𝐵𝑎𝑟𝑟𝑖 𝑉𝑒𝑙𝑙(1.077 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑙𝑒𝑠)
𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑 ′ 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑖 𝑙𝑙𝑖𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝐵𝑎𝑟𝑟𝑖 𝑉𝑒𝑙𝑙 (170 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑠)

𝑽. 𝒆𝒎𝒑𝒂𝒅𝒓𝒐𝒏𝒂𝒕𝒔 𝒂 𝑮𝒊𝒓𝒐𝒏𝒂 𝒂𝒎𝒃 𝒅𝒊𝒔𝒕𝒊𝒏𝒕𝒊𝒖 𝒅′𝒆𝒔𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒅𝒆𝒍 𝑩𝒂𝒓𝒓𝒊 𝑽𝒆𝒍𝒍(𝟏. 𝟎𝟕𝟕 𝒗𝒆𝒉𝒊𝒄𝒍𝒆𝒔)
𝑶𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅′ 𝒂𝒑𝒂𝒓𝒄𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒅𝒆 𝒕𝒖𝒓𝒊𝒔𝒎𝒆𝒔 (𝟏. 𝟑𝟐𝟒 𝒑𝒍𝒂𝒄𝒆𝒔)

Indicador
d’ocupació
1.670 %

280 %

630 %

81 %

Font: INTRA S.L. (dades cedides per l’Ajuntament de Girona)

4

Turismes i motocicletes

120

Estudi de mobilitat

Barri Vell de Girona

Seguidament es resumeixen les conclusions referents a l’oferta d’estacionament del
Barri Vell:
•

L’oferta d’aparcament lliure interior del Barri Vell (175 places) és molt inferior a
la quantitat total de permisos d’estacionament a l’interior del Barri Vell (2.920).

•

La utilització de les bosses d’aparcament perimetrals per part dels veïns és
baixa durant les hores diürnes.

•

La disponibilitat total d’aparcament de la zona (1.581 places) pot
absorbir la demanda de vehicles dels residents censats al Barri Vell.

A l’apartat 11 de mesures correctores es proposen millores en l’àmbit de l’aparcament
amb el propòsit de millorar la gestió dels diferents transports. Es prioritza
l’estacionament de vehicles dels residents al Barri Vell i de les persones de mobilitat
reduïda, però alhora es proposen mesures correctores per millorar la rotació de
l’aparcament i fomentar l’estacionament de vehicles d’alta ocupació (VAO).
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9. DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES
Un dels punts més conflictius a l’hora d’abordar les problemàtiques d’un barri històric
és el repartiment de les mercaderies als seus comerços, i a dia d’avui esdevé un dels
principals reptes logístics que cal afrontar de cara a millorar-ne la seva gestió.
La tipologia del traçat dels carrers no sol ser l’adient per disposar de zones per realitzar
còmodament el procés de càrrega i descàrrega i l’elevada densitat comercial (sobretot
als grans eixos paral·lels al riu) amb una presència important del sector alimentari,
exigeix una alta freqüència d’aprovisionament.
L’Ajuntament de Girona ja té contemplada l’excepcionalitat del Barri Vell en aquesta
qüestió i, per això mateix, l’acció de càrrega i descàrrega està restringida tant
espacialment com temporalment.
Per conèixer l’estat del repartiment de mercaderies al Barri Vell s’ha contrastat la
informació proporcionada per l’estudi del Barri Vell “Viabilitat d’una plataforma de
distribució urbana de mercaderies -DUM- (Assessoria d’Infraestructures i
Mobilitat, febrer del 2015)” amb la informació generada en les diferents jornades de
treball de camp (INTRA, S.L.)
En primer lloc es descriuen de manera didàctica els processos de càrrega i descàrrega
en centres històrics, que solen compartir particularitats.
9.1. PECULIARITATS DE LA C/D ALS CENTRES HISTÒRICS
Els centre històric solen tenir algunes característiques compartides relacionades amb la
distribució urbana de mercaderies (DUM a partir d’ara).
•

La restricció horària “real” del repartiment de mercaderies: L’horari de
càrrega i descàrrega comença a les 7 del matí. Evidentment, els establiments
que obren a aquesta hora disposen de més temps per realitzar les operacions
de C/D que no pas aquells que ho fan més tard. La corba d’intensitat de
circulació del carrer Ciutadans (apartat 7.1.1) reflecteix com l’hora punta és a
les 9 del matí.

•

Elevada concentració comercial respecte a la resta de la ciutat: El
centre sempre té una major densitat de comerços i a més, la majoria
d’establiments dels centres històrics no disposen de gaire espai de magatzem a
l’interior dels edificis. Això comporta que la majoria d’establiments realitzin un
nombre elevat de comandes setmanal.

•

La mida dels vehicles està limitada: Els carrers estrets i angulosos no
permeten l’arribada de grans camions de distribució. La major part de les
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comandes es reparteixen en camions petits o furgonetes. Els camions solen
estacionar en les zones destinades a C/D de les afores del centres històrics.
•

Necessitat de conèixer la zona: La configuració dels carrers és complexa i
obliga als transportistes a tenir un major coneixement de la zona on operen per
tal d’optimitzar els seus recorreguts i saber on poden estacionar sense causar
grans molèsties. Els transportistes nous o
ocasionals
poden
generar
majors
obstruccions de la via pública en els
centres històrics.
L’estacionament a la porta de l’establiment
sol ser un procediment usual quan
l’operació de càrrega i descàrrega és
ràpida (petits paquets) i es pot efectuar en
carrers que no s’obstaculitza el trànsit de
pas. En aquells vials d’un sol sentit i un
carril de circulació on es poden crear
petites retencions, no es permet la parada
i s’obliga a realitzar les maniobres
mitjançant un carretó manual o un
“combo” des d’aquells punts propers que permeten aparcar el vehicle. Un
exemple el trobem al carrer Ciutadans, on no s’hi permet la parada de vehicles.
Els repartidors han de desplaçar-se des de les places més properes (plaça del Vi
i plaça de l’Oli).

•

La recollida de residus, un altre factor a tenir en compte: La recollida de
residus als centres històrics sol esdevenir una problemàtica per la manca
d’espai per ubicar-hi els contenidors del carrer. El nou sistema de recollida (ARA
RECICLA!) obliga als establiments a emmagatzemar els residus fins a l’horari
permès per la recollida.

•

L’entrega de productes a domicili es complica: Als barris històrics, les
entregues de productes a domicili són operacions més complicades que a la
resta d’àrees urbanes. Se sol perdre molt més temps en les entregues per les
dificultats d’aparcament i per l’absència d’ascensors i porters automàtics en
molts pisos.
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9.2. HORARIS DE C/D AL BARRI VELL
A la ciutat de Girona l’horari de càrrega i descàrrega és de dilluns a divendres (feiners)
de 8:00 a 19:00h. En canvi, al interior del Barri Vell, només és de 7:00 a 12:00h. A
més a més hi ha un parell de vies on encara està més restringit; al carrer Argenteria i a
la rambla Llibertat l’horari finalitza a les 11:00h. Son zones amb una alta activitat
comercial, tal com s’indica a l’apartat 2.5 que fa referència als immobles i a l’eix
comercial.
Per flexibilitzar les operacions, s’han habilitat unes zones de càrrega i descàrrega a la
perifèria del barri amb un horari una mica més extens. A la plaça Catalunya i a la plaça
de Sant Feliu es poden utilitzar les zones habilitades per C/D de 7:00 a 13:30h. i de
16:30 a 19:00h..
Figura 79. Senyalització i rellotge de C/D

Font: Ajuntament de Girona

Per poder operar fora d’aquests horaris s’ha de demanar una autorització al Servei de
Mobilitat de l’Ajuntament de Girona. Sempre han de ser causes justificades i
compatibles amb els usos de la ciutat.

Senyalització C/D Pda. Sant Feliu

Disc horari
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9.3. UBICACIÓ DE LES ZONES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA
9.3.1.

C/D senyalitzada

Disposar d’una oferta àmplia de zones de C/D, ben distribuïda en el territori, facilita i
ordena les maniobres de C/D en aquelles franges horàries habilitades per a tal ús.
Les zones senyalitzades estan inventariades a l’annex 5.
La ocupació de les zones és molt alta en l’horari destinat a càrrega i descàrrega i sovint
es produeixen maniobres de C/D en mig de la via pública, en zones no senyalitzades.
Figura 80. Principals rutes i zones de C/D

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Girona – Millora 5: Estudi de viabilitat d’una plataforma de DUM (febrer 2015)
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9.3.2.

C/D no senyalitzada

Encara que existeixen unes zones habilitades per a realitzar les operacions de càrrega i
descàrrega de mercaderies, hi ha proveïdors que opten per estacionar més a prop dels
comerços, per la comoditat i rapidesa que els hi suposa. En algunes situacions els
vehicles estacionen en llocs que dificulten o obstaculitzen la circulació, tant de vehicles
com de vianants.
Els principals espais no senyalitzats utilitzats per l’estacionament 5 són:
•

Pujada del Pont de Pedra (costat sud i extrem est), amb espai per a 5 vehicles.

•

Plaça del Vi (banda est, oest i nord), fins a 13 vehicles.

•

Carrer Argenteria (costat est), amb espai per fins a 8 vehicles.

•

Rambla Llibertat, entre els forats lliures que queden a la franja central de
l’arbrat, fanals i bancs. S’hi poden estacionar fins a 13 vehicles.

Encara que poc utilitzat per la llunyania dels principals comerços, es destaca la plaça
de la Catedral on hi poden estacionar fins a 6 vehicles.

Rambla Llibertat

Rambla Llibertat

Plaça del Vi

Carrer Argenteria

5

Dades extretes del Estudi de viabilitat d’una plataforma DUM – PMU Girona
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9.4. NECESSITATS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA
9.4.1.

Proveïdors

La caracterització dels proveïdors és important per tal de poder definir actuacions
sobre el servei de repartiment de mercaderies al Barri Vell. La complexitat del procés
de càrrega i descàrrega en un barri amb tanta activitat comercial ve donada per la
tipologia de carrers i la quantitat de petits establiments. L’Estudi de viabilitat d’una
plataforma de DUM determina que, encara que és habitual que un proveïdor només
faci una parada al Barri Vell, en moltes ocasions aprofiten la parada per servir a
diferents establiments.
Figura 81. Comportament dels proveïdors al Barri Vell

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Girona – Millora 5: Estudi de viabilitat d’una plataforma de DUM (febrer 2015)

Les empreses de paqueteria són les que habitualment fan més de 5 parades dins del
Barri Vell.
9.4.2.

Freqüència d’aprovisionament

Un aspecte que cal destacar, i que afecta a la freqüència d’aprovisionament, és la
presència de comerços relacionats amb la restauració i l’alimentació (veure apartat 2.5
d’activitats als immobles). Aquesta tipologia d’establiments tenen la necessitat de
disposar d’aliments frescos i, sumat a la falta d’espai d’emmagatzematge, existeix una
necessitat d’aportació diària de mercaderies.
L’horari de les activitats de distribució se sol iniciar a primera hora del matí, encara que
l’hora punta és de 9:30 a 10:30h.. L’hora de finalització de la C/D és a les 12:00h..
Aquestes dades es relacionen amb la gràfica d’intensitat de circulació descrita a
l’apartat 7.2.1.
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Figura 82. Horari d’inici i final de l’activitat de C/D

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Girona – Millora 5: Estudi de viabilitat d’una plataforma de DUM (febrer 2015)

La distribució setmanal del repartiment de les activitat és bastant similar en dies
feiners i en dissabte decau notòriament. Destaquen també les maniobres de C/D
realitzades de manera puntual pel activitats com mudances, obres o reformes.
Figura 83. Dies de repartiment

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Girona – Millora 5: Estudi de viabilitat d’una plataforma de DUM (febrer 2015)
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9.4.3.

Tipus de vehicles

Els vehicles més emprats per fer el repartiment de mercaderies són les furgonetes,
seguit per camions de poc tonatge i en menor mesura els cotxes.
Els vehicles petits també ajuden a realitzar operacions DUM més ràpidament que un
vehicle gran que disposi de muntacàrregues. Però el volum transportat, com ja s’ha
comentat, és menor i condiciona la necessitat de realitzar un major número
d’operacions.
Figura 84. Tipologia de vehicles de C/D

Cotxe 4%

Camió
32%
Furgoneta
64%

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Girona – Millora 5: Estudi de viabilitat d’una plataforma de DUM (febrer 2015)

9.4.4.

Zones de càrrega i descàrrega

Les zones de càrrega i descàrrega són espais reservats perquè els vehicles autoritzats
per transportar-hi mercaderies puguin aparcar el vehicle. El temps màxim
d’estacionament permès és de trenta minuts, no prorrogable.
Les zones de C/D poden ser utilitzades per vehicles comercials i industrials, que
compleixin amb els requisits i que estiguin correctament identificats. Aquests vehicles
han de lluir en un lloc visible el rellotge horari lliurat per l’Ajuntament on es reflecteix
l'hora que s'ha començat a ocupar la zona reservada.
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9.5. GRAU D’OCUPACIÓ DE LES ZONES DE C/D
L’Estudi de viabilitat d’una plataforma DUM (febrer 2015) descriu el nivell
d’ocupació de les zones senyalitzades i no senyalitzades a l’interior del Barri Vell. S’ha
analitzat el nivell d’ocupació en un dia laborable de 7:30 a 13:30h., en consonància
amb l’horari d’entrada de proveïdors al Barri Vell.
A les zones senyalitzades l’ocupació va en augment progressivament entre les 8 i les
10h. del matí. A partir de les 10h. l’ocupació és alta i no baixa del 75%.
Figura 85. Ocupació en tant per cent de les zones de C/D senyalitzades

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Girona – Millora 5: Estudi de viabilitat d’una plataforma de DUM (febrer 2015)

En canvi, les zones no senyalitzades, descrites a l’apartat 9.3.2, presenten un
comportament diferent i una ocupació de l’espai bastant menor. L’hora punta
correspon a les 9-10h. del matí quan l’ocupació s’alça fins al 50.
Figura 86. Ocupació en tant per cent de les zones utilitzades per C/D no senyalitzades

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Girona – Millora 5: Estudi de viabilitat d’una plataforma de DUM (febrer 2015)
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El nombre de vehicles estacionats per plaça és diferent en les zones
senyalitzades de les no senyalitzades. En les primeres s’observa una mitja de 4,2
vehicles per plaça en la franja analitzada. En canvi, en les zones no senyalitzades la
mitja és de 2,1 vehicles per plaça.
Pel que fa a la durada de l’estacionament, l’estudi determina que a les places no
senyalitzades es respecta més el temps d’estacionament permès de 30 minuts (75%
dels casos). En canvi, en les zones de C/D senyalitzades alguns vehicles s’hi estan
aparcats fins a tres hores.
Figura 87. Durada de l’estacionament i nombre de vehicles que han ocupat una plaça

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Girona – Millora 5: Estudi de viabilitat d’una plataforma de DUM (febrer 2015)

131

Estudi de mobilitat

Barri Vell de Girona

9.6. IMPACTE DEL REPARTIMENT DE MERCADERIES
Els principals impactes de les operacions de DUM es poden catalogar en:
•

Impacte ambiental: pol·lució, soroll, residus sòlids,...

•

Impacte social: malalties produïdes per la mala qualitat de l’aire,
accidentalitat, impacte visual,...

•

Impacte econòmic: congestió urbana (augment dels temps de viatge),
ineficiència de les operacions de DUM,...

L’impacte negatiu de la DUM en centres històrics com el Barri Vell és més notori que en
altres barris de la ciutat.
La configuració dels carrers, la majoria d’ells molt estrets, provoca que el soroll sigui
molt molest. El mateix succeeix amb la percepció del vianant davant del perill
ocasionat per la circulació de vehicles a motor. El pas de vehicles grans (furgonetes,
camionetes) per carrers estrets obliga al vianant a arrambar-se al lateral de la via.
Aquest efecte és molt notori al carrer del Portal Nou.
La configuració dels carrers, els desnivells i la falta d’espais per estacionar el vehicle
augmenten la mala disciplina viària entre els transportistes.

Desenvolupament d’activitats comercials i turístiques
La restricció d’horaris i circulació dins del Barri Vell ocasiona molèsties a comerciants i
també a la resta d’agents socials del barri.
En les diferents entrevistes realitzades en comerços i a residents del Barri Vell es
constaten les molèsties generades per les maniobres de càrrega i descàrrega de
mercaderies. El trasllat de les mercaderies des dels punts d’aparcament fins als
establiments ocasiona llargs viatges i sorolls des de primera hora del matí.
Als carrers amb plataforma única la compatibilització del transit rodat i de vianants
resulta més fàcil i segura.
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10. PROPOSTES DEL PMU PEL BARRI VELL
El Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de Girona, aprovat definitivament el desembre 2014,
contempla un seguit de propostes (algunes ja en execució) que afectaran a la mobilitat
de la zona d’estudi.
Les propostes del PMU que directament són aplicables al Barri Vell són:
Taula 26.

Codi

Propostes del PMU pel Barri Vell

Actuació

Descripció

A2.1

Zona verda als aparcaments de Fora Muralla.

Implantació de la zona verda als aparcaments de Fora
Muralla 1 i 2 de 77 places (PA13).

A2.2

Bossa aparcament Barri Vell.

Recuperar l’aparcament lliure al passeig de la Muralla de
120 places (PA07).

A2.3

Creació de la zona verda al carrer Berenguer
Carnisser PA10.

Creació de la zona verda de 220 places.

A2.6

Micro zones blaves.

A2.7

Eliminar zona blava a plaça Catalunya.

Treure la zona blava de plaça Catalunya a favor de més
espai per a vianants.

A2.9

Canvi de tipologia de l'aparcament de Pedret a
"Llarga durada".

A l’aparcament de Pedret (PA09), de 468 places, dirigit
als vehicles provinents del nord i nord-est.

A3.5

Regulació dels trànsit de vehicles pesats i
comercials.

Concentrar permisos especials per a càrregues i
descàrregues nocturnes silencioses fins a les 22 hores.

A3.6

Ampliar l'horari de càrrega i descàrrega al Barri
Vell pels vehicles elèctrics i bicicletes.

Regulació dels trànsit de vehicles pensats i comercials
per les diferents zones de la ciutat, en funció tant del
pes com de les mides del vehicle.

B1.1

Aprovació de la xarxa bàsica ciclable.

B4.1

Implantació de noves zones d'aparcaments per
a bicicletes.

Instal·lar zones d'aparcament per a bicicletes per tal de
complementar la situació actual.

B6.1

Potenciar el repartiment de mercaderies en
bicicleta.

Mesures per afavorir el repartiment en bicicleta de
mercaderies.

MI4.1

Control d’accés a vies restringides. Plaça Sant
Domènec i Ferreter Mora.

Millora del control dels accessos al Barri Vell.

P3.6

Reforma de la plaça Catalunya. per enllaçar els
fluxos comercials Barri Vell - Joan Maragall Santa Clara. Interrelació amb actuació P1.19.

P3.7

Plaça Sant Feliu. Eix comercial Barri Vell.

P7.4

Itinerari natura salut i lleure 2018.

Execució any 2017 del itinerari de natura, salut i lleure.

TP1.7

Alternar recorregut entre Barri Vell i l'avinguda
de Jaume I.

L11- Augment capacitat línia.

VP4.9

Fomentar les maniobres de C/D amb vehicle
elèctric.

Ampliació de l’horari de càrrega i descàrrega al Barri
Vell si les mercaderies es distribueixen amb vehicles
elèctrics.

Increment de les zones destinades a vianants. Treure la
zona blava i deixar únicament la C/D, motos, bicis,
parada bus i minusvàlids.
La plaça Sant Feliu té un espai destinat a la calçada
sobre-dimensionat, i l'espai per als vianants és
clarament insuficient.

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Girona (desembre 2014)
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10.1. MOBILITAT A PEU
El PMU contempla també una sèrie d’actuacions de millora en la xarxa de vianants. La
gran majoria estan centrades en la millora de la circulació en els grans eixos comercials
del Barri Vell.
Es contempla una reforma de la plaça Catalunya per tal d’enllaçar els fluxos
comercials del Barri Vell, Joan Maragall i Santa Clara. Es vol augmentar la zona
destinada per vianants traient l’aparcament de zona blava i deixant únicament
aparcaments de motocicletes, C/D, bicis, minusvàlids i la parada de bus. En el mateix
sentit es contempla augmentar l’espai per a vianants a la plaça Sant Feliu, ja que
actualment és insuficient.
Per altra banda, es vol implementar l’”Itinerari natura, salut i lleure” 2018 que
travessarà el Barri Vell.
Figura 88. Proposta del PMU envers la xarxa de vianants

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Girona (desembre 2014)
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Figura 89. Proposta del PMU envers la xarxa de vianants (guals)

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Girona (desembre 2014)
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10.2. MOBILITAT EN BICICLETA
Respecte a la xarxa ciclable el PMU contempla unes propostes generals de millora de la
xarxa viària. Per tal d’acabar de crear una xarxa ben interconnectada es proposa la
ampliació de la xarxa de carrils bicicleta, millorant la connexió amb el Barri Vell, la
millora de la senyalització dels itineraris ciclables i la instal·lació de nous aparcaments
de bicicletes a la porta d’accés al Barri Vell (des del riu Onyar), per complementar
l’oferta de places actual en aquells indrets on està saturada i cal ampliar-la.
Figura 90. Proposta de xarxa ciclable

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Girona (desembre 2014)

Figura 91. Possible grau d’implantació de la xarxa d’aparcaments

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Girona (desembre 2014)
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Una proposta que contempla el PMU molt específica del Barri Vell és la utilització de
bicicletes per tal de fer el repartiment de mercaderies.
Per últim, el PMU no contempla nous aparcaments de Girocleta a les proximitats del
Barri Vell.
Figura 92. Properes zones d’ampliació de les estacions de la Giroleta

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Girona (desembre 2014)
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10.3. MOBILITAT EN TRANSPORT PÚBLIC
Ferrocarril
El PMU fa referència a una millora horària del transport de ferrocarril i a l’adaptació
d’aquests horaris a la resta de transports per disposar d’una bona interconnexió modal.
Autobús interurbà
El PMU contempla, en la seva proposta TP6, la construcció d’una l’estació d’autobusos
interurbans soterrada amb intermodalitat amb el ferrocarril.
L’horari d’autobusos ha d’estar adaptat als horaris per raó de treball i/o d’estudi.
També s’esmenta un estudi de preus per a què el bus interurbà sigui competitiu en
relació al vehicle privat.

Autobús urbà
Sobre el bus urbà hi ha més propostes d’actuació a curt termini que ja s’estan o s’han
aplicat. Aquestes propostes estan relacionades amb la freqüència de pas de les línies
que travessen el Barri Vell (L7 i L11).
Figura 93. Detall del PMU de Girona – propostes d’actuació en la xarxa de transport públic

Font: PMU Girona 2014
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10.4. MOBILITAT EN VEHICLE PRIVAT MOTORITZAT
El PMU no contempla cap canvi en la infraestructura viaria de circulació rodada. El que
si proposa és aplicar una jerarquització de la xarxa per tal d’afavorir la circulació a les
grans vies i derivar el flux dels carrers veïnals. Aquesta jerarquització ve lligada amb
mesures d’actuacions de millora.
Figura 94. Propostes d’actuació a la Xarxa de vehicles privats motoritzats

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Girona (desembre 2014)

Envers la circulació de vehicles, el PMU contempla una millora del control en els
accessos a les vies restringides a la plaça Sant Domènec i a la plaça de Ferrater i Mora.
El PMU també contempla altres actuacions que afecten el vehicle privat, i de les quals
també se’n podria beneficiar el Barri Vell:
•

Pla d’impuls del vehicle elèctric: punts de recàrrega, aparcament prioritari, etc.

•

Pla d’incentivació de l’ús del cotxe compartit.
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10.5. APARCAMENT DE VEHICLES PRIVATS MOTORITZATS
Tal i com s’ha vist en l’apartat que descriu l’oferta d’aparcament al Barri Vell, no es
disposa d’una gran quantitat de places a l’interior del barri. En aquest sentit, el PMU de
Girona contempla una sèrie d’actuacions a les bosses d’aparcament perimetrals, que
milloraran substancialment l’oferta de places del Barri Vell:
•

Creació d’aparcaments de tarifa tova (diària) a P. Pedret.

•

Nova zona verda per a residents del Barri Vell al carrer Berenguer Carnisser.

•

Nova zona verda per a residents del Barri Vell al aparcament Pg. de la Muralla 2.

Figura 95. Proposta d’aparcaments PMU

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Girona (desembre 2014)
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En el que respecte a l’aparcament regulat a la calçada, es contempla la creació de
micro zones blaves per tal de millorar la rotació d’aparcaments propers a zones
comercials i, per altra banda, el PMU contempla eliminar la zona blava de plaça
Catalunya.
Pel que fa a la càrrega i descàrrega, es contempla millorar la regulació d’accessos, així
com incentivar l’ús de vehicles elèctric i bicicletes per aquestes maniobres.
A més a més, es contempla la col·locació d’una càmera de vigilància per tal de limitar
l’accés amb cotxe a la Plaça Sant Domènec.
Finalment, es recull la proposta d’aparcaments dissuasoris connectats amb centre de la
ciutat mitjançant autobusos llançadora, que podria descongestionar el trànsit intern de
la ciutat:
•

Creació d’un aparcament dissuasori a Mas Gari de 400 places (entrada sud).

•

Creació d’un aparcament dissuasori a Domeney de 500 places (accés Girona Oest
de l’AP7).
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Figura 96. Proposta d’aparcaments dissuassoris connectats amb el centre amb busos llançadora

Font: Pla de Mobilitat Urbana de Girona (desembre 2014)
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10.6. CÀRREGA I DESCÀRREGA
El PMU només esmenta un apunt respecte la càrrega i descàrrega en primera
instància: si s’utilitzen vehicles sostenibles per tal de fer les distribucions es permetria
una ampliació de l’horari de C/D al Barri Vell.
Al febrer del 2015 es va realitzar la Millora 5 del PMU que estudia en més detall la
viabilitat d’una plataforma de distribució urbana de mercaderies (DUM a partir d’ara)
per donar servei precisament al Barri Vell. En aquest estudi es realitza la diagnosi
acurada de l’estat de la DUM al Barri Vell i la manera d’implementar aquesta
plataforma logística de transport.
10.6.1. Sistema de transport “última milla”
Per realitzar el desplaçament final de les mercaderies (“última milla”) una de les
mesures que s’està implantant a diferents centres històrics és la instal·lació d’una
plataforma logística de distribució (veure l’apartat 11.10.9 de bones pràctiques).
Aquestes plataformes funcionen amb una centralització de la DUM per a zones amb
pacificació de trànsit i permeten realitzar l’últim tram de l’operació mitjançant sistemes
més competitius (en horari i velocitat) i sostenibles (utilitzant vehicles elèctrics o
tricicles).

Aquest tipus d’iniciativa necessita d’una gran participació dels agents implicats en tot el
procés de la DUM ja que requereix un gran consens a l’hora de canviar el procés de
càrrega i descàrrega tradicional.
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11. MESURES CORRECTORES PEL BARRI VELL
El present estudi de mobilitat proposa una sèrie de mesures orientades a millorar
l’accessibilitat del Barri Vell, prioritzant aquells mitjans de transport més sostenibles i
segurs. Aquest paquet de mesures correctores complementa les propostes del Pla de
Mobilitat que tenen una afectació directa al Barri Vell.
A l’hora de redactar les mesures correctores s’ha tingut en compte:
•

La informació proporcionada per part de l’Ajuntament de Girona

•

Les entrevistes realitzades als principals actors del Barri Vell

•

Les enquestes de mobilitat realitzades al Barri Vell

•

Les propostes del Pla de Mobilitat Urbana de Girona

•

Les observacions obtingudes a partir del treball de camp

•

La diagnosi de mobilitat realitzada al Barri Vell

Les propostes s’han estructurat en dos nivell per tal de fer-les més intel·ligibles.
Primerament s’articulen de manera integral aquelles propostes que afecten a les places
de Catalunya, Ferrater i Mora i Sant Domènec. Seguidament es detallen la resta de
mesures correctores proposades i es distribueixen sectorialment per blocs a partir dels
diferents xarxes de transport. Complementàriament s’aporten recomanacions de bones
pràctiques, posades en pràctica en altres ciutats europees de característiques similars,
per exemplificar la implementació de les mesures correctores proposades.
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Taula 27.

Àmbit

Places

Places

Places

Mesures correctores pel Barri Vell

Mesura

Proposta d’actuació

Plantejar la reforma de la plaça amb el propòsit de
millorar i prioritzar la mobilitat no motoritzada i facilitar
l’accessibilitat i el transbordament entre els diferents
mitjans de transport. Amb els següents criteris:
Realització d’un estudi de reordenació i
•
Supressió de places d’estacionament de zona blava
reurbanització de la plaça Catalunya.
(previst PMU).
•
Mantenir aparcaments per a bicicletes.
•
Valorar implementar mesures per al foment de
vehicles elèctrics.
•
Supressió de les places d’aparcament de turismes
(excepció places de PMR).
•
Supressió de les places d'aparcament de
motocicletes.
•
Reubicació de les places d’aparcament de
motocicletes a l’aparcament Pg. de la Muralla 1 (27
Reordenació de la plaça Sant Domènec.
places de turisme). Tot l’aparcament es destinarà a
motocicletes).
•
Reubicació de les places de turisme reservades a
allotjaments turístics a la plaça Ferrater i Mora.
•
Instal·lació d’una Àrea DUM.
•
Millora de la il·luminació a tota la plaça.
Urbanització i reordenació de l’aparcament:
•
Destinació de places d’estacionament per a
residents.
•
Supressió de l’estacionament de motocicletes a
tota la plaça.
•
Reubicació de les places d’aparcament de
Reordenació de la plaça Ferrater i Mora.
motocicletes a l’aparcament Pg. de la Muralla 1 (27
places de turisme). Tot l’aparcament es destinarà a
motocicletes).
•
Reserva de places de turisme per a allotjaments
turístics (trasllat de plaça Ferrater i Mora) i
apartaments turístics.
•
Millora de la il·luminació i paviment a tota la plaça.
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Àmbit

Mesura

Proposta d’actuació
•

Implementació de plataformes úniques i
adaptació d’itineraris per PMR

Mobilitat a peu

Implementació d’equipaments de
transport vertical (escales mecàniques
i/o ascensors).

•

•

•
Realització d’un estudi de camí escolar
a l’Escola Montjuïc.

Mobilitat en
bicicleta

Ampliació de l’oferta de places de
bicicleta.
Registre de bicicletes.

•

Estudiar la viabilitat d’incrementar l’oferta de
places de bicicleta a la Rambla Llibertat.

•

Disposar d’un sistema de registre de bicicletes que
vinculi les dades de la bicicleta amb les dels
propietaris per dissuadir els robatoris.
Instal·lació d’una nova parada a la intersecció
entre el Pg. de Fora Muralla i l’accés a la plaça de
Ferrater i Mora. La parada se situaria fora muralla.
Itinerari a demanda en el tram comprès entre la
nova parada i la plaça Sant Domènec.
Instal·lació de plataformes a les parades de
Ferrater i Mora i Sant Domènec per permetre
l’accessibilitat a PMR.
Adaptar la mida dels vehicles del trenet turístic per
evitar que rasquin a les façanes dels immobles del
Barri Vell i contribuir alhora a la prevenció en
matèria de seguretat viària.
Introducció de càmeres o pilones amb lector de
matrícules a tots els accessos rodats del Barri Vell
(c. Rei Martí, c. Sant Cristòfol, pl. Ferrater i Mora,
c. de les Beates).

•
Mobilitat en
Reordenació de la línia L7 del bus urbà.
transport públic

Reducció de la mida dels vehicles del
tren turístic de Girona.

Mobilitat en
vehicle privat

Controlar els accessos motoritzats al
Barri Vell.
Senyalitzar la exclusivitat de pas en
contradirecció dels vehicles del centre
Maria Gay.

Implementar plataformes úniques amb un disseny
homogeni i accessible en carrers que encara no en
disposen. Carrers prioritaris: Pujada de Sant Feliu,
Pujada de Sant Domènec, Portal Nou
(especialment itinerari de la residència Maria Gay
fins a la plaça del Vi) i carrer Nou del Teatre.
En aquells carrers on el paviment és irregular
(còdols), adaptar un itinerari a PMR. Itineraris
prioritaris: Pujada de Sant Feliu, Plaça Lledoners,
carrer Bellmirall.
Instal·lació d’ascensors i/o escales mecàniques per
salvar els forts desnivells del barri (jardins dels
Maristes, pujada de St. Feliu).
Des d’un punt de vista de mobilitat, realitzar un
reconeixement territorial i la catalogació dels
elements urbanístics i de mobiliari urbà que puguin
representar un perill per a vianants i conductors
amb el propòsit de guanyar espai per als vianants i
millorar la seguretat viària.

•
•

•

•

•

Afectació al c. de les Beates i al c. del Portal Nou.
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Àmbit

Mesura
Millora en la gestió de l’aparcament P.
Muralla (120 places).
Reconversió de l’aparcament Pg. de la
Muralla 1 (27 places) en un aparcament
de motocicletes.

Nous aparcaments de Zona Verda
l’aparcament Pg. de la Muralla 2 (50
places segons PMU, 66 segons el
Aparcament de
present estudi) i carrer Berenguer
vehicles privats
Carnicer (220 places).

Millora en la gestió de l’aparcament de
la pujada de Fora Muralla (112 places).

Noves places d’aparcament a l’interior
del Barri Vell (Pujada la Mercè).
Implantació d’un nou sistema
d’aparcament de C/D al conjunt de la
ciutat de Girona – Àrea DUM.
Distribució
urbana de
mercaderies

Noves àrees DUM al Barri Vell.
Incentivar el vehicle elèctric en les
operacions de DUM.

Talls de
circulació per
obres i
esdeveniments

Creació d’una app. mòbil per informar
de talls de circulació al Barri Vell.
Instal·lació de panells d’informació
dinàmics.

Proposta d’actuació
•

Aparcament mixta UdG i zona verda veïns. Festius i
no lectius ofert a tothom.

•

Reordenar l’aparcament per a l’ús públic i exclusiu
de motocicletes.
Instal·lació de pals de recàrrega exterior per a
vehicles de 2 rodes, per fomentar-ne el seu ús.

•

•

Implementar l’ús de zona verda en aquestes
bosses d’aparcament (ho contempla el PMU).

•

Reserva de 5 places d’aparcament “fesedit”per a
vehicles d’alta ocupació (VAO), ampliable si es creu
oportú. Situar-les prop de l’accés de Ferrater i
Mora.
Implementar l’ús de zona verda sense limitació de
temps diària a la resta de les places en calçada de
la pujada de Fora Muralla.
Regularitzar l’aparcament a les dues places
situades a la pujada la Mercè (davant de Càritas),
on ara mateix s’hi prohibeix l’estacionament.

•

•

•

Implantació de noves àrees DUM:
•
Plataforma Galligants
•
Plaça Sant Domènec
•

Premiar als vehicles elèctrics amb una ampliació de
l’horari d’aparcament (contemplat al PMU).

•

Millora de la informació en temps real sobre talls
de circulació a la via pública producte d’obres,
celebracions d’actes i esdeveniments puntuals.

•

Instal·lació de panells d’informació dinàmics a
Plaça Catalunya i accessos per informar sobre els
talls de circulació al Barri Vell en temps real.

•

Millora de la il·luminació a l’aparcament de Ferrater
i Mora i en tots els aparcaments de Fora Muralla,
així com en els itineraris de connexió amb el Barri
Vell.

•

Millora de la il·luminació a l’aparcament Pg de la
Muralla 1.

•

Complementàriament a la introducció de càmeres
a tots els punts d’accés rodat del Barri Vell, amb la
voluntat de dissuadir els robatoris, es proposa
reforçar la senyalització advertint de la presència
de càmeres als punts d’accés motoritzats al Barri
Vell, especialment a la zona d’aparcament de
l’accés per Ferrater i Mora.

Aparcaments de turisme.

Il·luminació i
seguretat

Aparcament de motocicletes.

Instal·lació de senyalització informativa
advertint de la presència de càmeres
als punts d’accés motoritzats al Barri
Vell.

Implementació d’eines TIC i creació d’una app.
mòbil per gestionar les àrees DUM.
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11.1. PLACES
Es proposa la reordenació de les places de Catalunya, Ferrater i Mora i Sant Domènec
amb el propòsit de promoure i fomentar una mobilitat més sostenible i segura,
prioritzant-hi els desplaçaments no motoritzats.
11.1.1. Estudi de reordenació i reurbanització de la plaça Catalunya
Problemàtiques observades

Solucions

Plantejar la reforma de la plaça amb el propòsit de millorar
i prioritzar la mobilitat no motoritzada i facilitar
l’accessibilitat i el transbordament entre els diferents
• Discontinuïtat dels eixos comercials de Mercadal i mitjans de transport. També s’han de contemplar les
Barri Vell
consideracions del PMU com la supressió de la zona blava.
Amb els següents criteris:
• Espai molt enfocat al vehicle rodat motoritzat.
•
Supressió de places d’estacionament de zona blava
(previst PMU).
• Discontinuïtat dels carrils bici.
•
Mantenir aparcaments per a bicicletes.
•
Valorar implementar mesures per al foment de
vehicles elèctrics.
Fotografies
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11.1.2. Reordenació de la plaça Sant Domènec
Problemàtiques observades

Solucions

• L’aparcament de la plaça Sant Domènec ocupa un
espai privilegiat que es podria destinar a altres usos.
• Té actualment 25 places d’aparcament de vehicles.
• Quan l’aparcament de motocicletes està a plena
ocupació,les motocicletes envaeixen part dels
itineraris de vianants i dificulten l’accés a
l’aparcament de bicicletes.
• L’autobús urbà no disposa d’espai suficient per girar
i es veu obligat a fer marxa enrere. Aquesta
maniobra és molt perillosa i cal eliminar-la.
• Manca d’il·luminació a la plaça.

Per tal de dotar a aquest espai les característiques d’una
plaça on veïns, estudiants i visitants en puguin gaudir es
proposen les següents actuacions:
•
Supressió de les places d’aparcament de turismes
(excepció places de PMR).
•
Supressió de les places d'aparcament de
motocicletes.
•
Reubicació de les places d’aparcament de
motocicletes a l’aparcament Passeig de la Muralla 1
(27 places de turisme). Tot aquest aparcament es
destinarà a motocicletes.
•
Reubicació de les places de turisme reservades a
allotjaments turístics a la plaça Ferrater i Mora.
•
Instal·lació d’una Àrea DUM.
•
Millora de la il·luminació a tota la plaça.

Fotografies
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11.1.3. Reordenació de la plaça Ferrater i Mora
Problemàtiques observades

Solucions

• Actualment té 58 places per turismes.
• L’aparcament de motocicletes dificulta el pas de
vianants.
Manca d’il·luminació a la plaça.

Urbanització i reordenació de l’aparcament:
•
Destinació de places d’estacionament per a
residents.
•
Supressió de l’estacionament de motocicletes a tota
la plaça.
•
Reubicació de les places d’aparcament de
motocicletes a l’aparcament Passeig de la Muralla 1
(27 places de turisme). Tot aquest aparcament es
destinarà a motocicletes.
•
Reserva de places de turisme per a allotjaments
turístics (trasllat de plaça Ferrater i Mora) i
apartaments turístics.
•
Millora de la il·luminació i paviment a tota la plaça.

Fotografies

Per tal de disposar d’un espai més confortable, es proposa la reordenació de
l’aparcament de la plaça Ferrater i Mora, una de les principals portes d’accés al
Barri Vell.
Actualment la peça d’aparcament és utilitzada majoritàriament per a l’estacionament
de turismes, mentre que la disposició de l’estacionament de motocicletes està alineada
al llarg de l’itinerari naturals de vianants, fora de l’espai d’aparcament.
L’estacionament de vehicles és ocupat majoritàriament per vehicles sense distintiu del
Barri Vell, sobretot en dies feiners. Per solucionar-ho, en l’apartat 11.5.2 referent al
control dels accessos de vehicles motoritzats al Barri Vell, s’esmenta la proposta
d’instal·lar una càmera a la porta d’accés de la muralla.
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11.2. MOBILITAT A PEU
Les restriccions d’accés motoritzat i la prioritat de vianants a la xarxa viària del Barri
Vell faciliten els desplaçaments a peu. Tot i així, s’han observat problemàtiques
localitzades que dificulten la cohabitació del trànsit motoritzat i no motoritzat a la via
pública.
En aquest apartat també es detallen diferents propostes orientades a salvar els forts
desnivells del barri, amb el propòsit d’oferir alternatives que possibilitin una millora
important de l’accessibilitat a peu, sobretot a PMR.
Al tractar-se d’un barri històric, l’accessibilitat està marcada per la configuració dels
carrers actuals, alguns dels quals daten de l’època romana. Els desnivells, les rampes i
les escales són una característica que no es pot extreure sense tocar el patrimoni
històric.
Amb l’objectiu d’ajustar a un criteri únic totes les actuacions que es realitzin en el
procés d’urbanització i adaptació de voreres i passos de vianants, qualsevol actuació en
aquest àmbit s’ajustarà als criteris que determina el Decret 135/1995, de 24 de març,
de promoció de l’accessibilitat i de supressió de les barreres arquitectòniques i
aprovació del Codi d’Accessibilitat de Catalunya; i, complementàriament, en l’Ordre
VIV/561/2010, d’1 de febrer. Cal tenir en compte que recentment ha estat aprovada la
nova Llei d’Accessibilitat (Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat), el codi de la
qual es troba en redacció.

Pujada Sant Domènec

Plaça de la Catedral
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11.2.1. Implementació de plataformes úniques i adaptació d’itineraris a
PMR
Com ja s’ha fet esment, en alguns emplaçaments no és possible disposar de voreres
suficientment amples degut a la configuració dels carrers.
La pavimentació d’alguns carrers no facilita els desplaçaments de vianants. Vies com el
carrer dels Ciutadans, la pujada de Sant Feliu o la pujada de Sant Domènec,
diferencien clarament la zona destinada a trànsit rodat i la de vianants fins a
representar, en alguns casos, itineraris poc accessibles per als desplaçaments a peu.
Tal i com mostren les fotografies, l’espai destinat exclusivament a vianants és tan petit
que ocasiona molèsties de pas.

Pujada de Sant Feliu

Pujada de Sant Domènec

Es proposa implementar plataformes úniques amb un disseny homogeni i accessible en
carrers que encara no en disposen, per permetre una convivència més pacificada entre
els diversos mitjans de desplaçament, prioritzant els desplaçaments no motoritzats.
Carrers prioritaris: Pujada de Sant Feliu, Pujada de Sant Domènec, Portal Nou
(especialment itinerari de la residència Maria Gay fins a la plaça del Vi) i carrer Nou del
Teatre.
Per tal de que el paviment resulti segur, ha de dissenyar-se amb els criteris de
seguretat adients (adherència, inclinació per l’aigua d’escorrentia, resistència a les
baixes temperatures...). A més a més l’itinerari ha de ser adequat i còmode per al
vianant.
El paviment d’alguns carrers està configurat per còdols, els quals resulten molestos per
a desplaçaments amb calçat d’ús casual i per a desplaçaments de PMR. Per això mateix
es recomana adequar aquests carrers amb un itinerari adaptat (amb superfície llisa i
adherent) que permeti creuar i desplaçar-se pel carrer amb seguretat i confort.
Itineraris prioritaris: Pujada de Sant Feliu, Plaça Lledoners, carrer Bellmirall.
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11.2.2. Implementació d’equipaments de transport vertical
L’adequació d’aquest patrimoni per a que resulti més accessible és un repte al qual han
d’afrontar tots els nuclis antics. Per tal de millorar l’accessibilitat ja s’ha implementat un
ascensor públic a la plaça Federico Fellini, amb una doble funcionalitat. La primera,
salvar el desnivell entre la pujada de Sant Martí i la travessia Portal Nou i, la segona,
donar servei als veïns de l’immoble per a que puguin accedir al seu domicili.
Aquesta solució fa de drecera i estalvia temps de viatge als vianants, però com a
contrapartida, com succeeix a molts ascensors ubicats a la via pública, pot generar
problemes associats a la seguretat i d’higiene, sobretot al vespre. Recentment s’ha
aprovat la neteja de l’ascensor, que es realitzarà setmanalment i que permetrà que
garantir l'estat del servei en condicions, tal i com reclamaven els usuaris.
Encara que actualment el disseny d’ascensors públics ha millorat molt (més
il·luminació, confort, seguretat, càmeres de vigilància, teledetecció d’incidències...) cal
destacar que són eixos que creen un impacte visual discordant amb les façanes
històriques de la ciutat. Passa el mateix amb l’adequació d’escales mecàniques per
sortejar desnivells i la inclusió d’aquestes construccions en nuclis antics no resulta
senzilla.
El Barri Vell de Girona presenta aquesta peculiaritat, encara que en termes de
mobilitat i accessibilitat pot resultar adequat implementar escales
mecàniques o ascensors, cal estudiar la proposta de manera integradora
amb la resta de mobiliari urbà.
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Ascensors Pujada de St. Feliu (Museu d’Història i casa Pastors)
La modificació puntual de pla especial del Barri Vell de Girona, que afecta l'illa 221,
preveu la instal·lació d’ascensors i escales per permetre l’accés al Museu d’Història i a
la casa Pastors des de la Pujada de St. Feliu i el carrer Ballesteries.
L'objecte de la modificació del pla especial és “l'ordenació d'un conjunt artístic” (el
Barri Vell està catalogat) i proposa ampliar l'entorn de protecció de la torre
Boschmonar (segle XIV) i fer visible un tram més de muralla a través de
l'enderrocament de l'edifici que ocupa la finca número 46 del carrer Ballesteries. Un
altre objectiu és permetre la “protecció” d'aquest tram de la muralla” i resoldre l'accés
des de les Ballesteries i la pujada de Sant Feliu fins a la casa Pastors i el Museu
d'Història de la Ciutat, respectivament, “on s'ha detectat la necessitat de racionalització
dels espais i les comunicacions verticals, possibilitant així connexions adaptades per a
vianants entre la pujada de Sant Feliu i el carrer de la Força”.

Per aconseguir-ho, en el projecte es preveu instal·lar un ascensor i unes escales, que
permetin accedir al Museu d'Història de la Ciutat, al solar que hi ha al costat de la
Carbonera. L'escala i l'ascensor quedarien entre el carrer i el tram de muralla
descobert; l'enderrocament de l'edifici contigu al solar, que es refaria –rebaixant-ne la
volumetria actual–, deixant la planta baixa com a equipaments i la superior per a ús
residencial, i s'hi situaria un altre ascensor i tram d'escales, en aquest cas interiors, que
també connectarien amb el Museu d'Història a través de la Carbonera.
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Més amunt de la pujada de Sant Feliu, a l'altura del número 8, el projecte inclou
l'enderrocament de part d'aquest immoble (la resta es podrà rehabilitar, conservant-ne
la façana i la mateixa volumetria) per permetre la instal·lació d'un altre ascensor i una
escala que serveixi d'accés a la planta baixa de la casa Pastors.
MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA ESPECIAL DEL BARRI VELL ILLA 221 (juliol 2011) – ILLA 221

Adaptació a la M P PGOU núm. 12 – a. PA 97 P ujada de St. Feliu I, b. P A 98 Pujada de Sant Feliu II, c. P A
99 Torre Bosch M onar
Objectius
• Adaptar el PE del Barri Vell a les disposicions de la MP núm 12 del TR del PGOU i fixar les categories d’intervenció
i concretar l’ordenació volumètrica.
• Recuperar la façana urbana del carrer Ballesteries - Pujada de Sant Feliu.
• Potenciar els principals elements patrimonials (Torre Bosch Monar).
• Possibilitar l’aparició i estudi de la muralla en diversos trams.
• Assegurar l’accés des de la Pujada de Sant Feliu als equipaments del Museu d’història de la ciutat i casa Pastors.
Criteris de la modificació
• Recuperar l’alineació de les edificacions existents.
• Eixamplar, amb el manteniment de l’afecció sobre dues finques, l’àrea de protecció de la Torre Bosch Monar.
• Possibilitar l’aparició de la muralla amb la regulació d’un fons edificable que suposi un pati posterior
preferentment visitable.
• En el cas de reconstrucció, l’alçada del nou edifici serà harmònica amb la dels edificis contigus.
• Crear una nova connexió vertical des del carrer Ballesteries a l’equipament de la casa Pastors.
• Crear una nova façana d’accés amb connexió vertical des del carrer Ballesteries a l’equipament del Museu
d’història de la ciutat i poder racionalitzar els espais i les comunicacions internes.
• Possibilitar la connexió adaptada a través de l’equipament entre la Pujada Sant Feliu i el carrer de la Força.
• Manteniment d’una part del teixit residencial existent, així com l’actual composició del carrer Ballesteries i Pujada
Sant Feliu.
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Ascensor als jardins dels Maristes
La modificació puntual de pla especial del Barri Vell de Girona, que afecta l'illa 229,
preveu possibilitar l’accés des d’Oliva i Prat als futurs equipaments de l’antiga escola
dels Maristes i preveure la possibilitat d’un recorregut adaptat des de Bonaventura
Carreras Peralta.
La instal·lació d’equipaments de transport vertical permetria connectar, en primer lloc,
el carrer Dr. Oliva i Prat (illa 229) amb l’aparcament dels Maristes. I en segon lloc, en
el cas d’arribar a un acord amb el Maristes, permetre l’accés directe fins la plaça Sant
Domènec. Aquesta mesura milloraria de manera important l’accessibilitat a peu a la
zona alta del Barri Vell.
Problemàtiques observades

• Desnivell de quatre plantes (12m).
• L’alternativa de connexió es molt dolenta i els
itineraris més propers presenten escales.

Solucions
•

Construcció ascensor i/o escales mecàniques per
connectar el carrer Dr. Oliva i Prat amb l’aparcament
dels Maristes.

•

Els jardins que delimiten tots dos espais pertanyen a
l’Ajuntament. Complementàriament es proposa instar
a l’Ajuntament a establir conversacions amb els
maristes per permetre l’accés directe fins la plaça
Sant Domènec.

Fotografies
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MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL DEL BARRI VELL (octubre 2008) - ILLA 229

Desplegament de la M P GOU Núm ero 22 – PA 105 Carrer Oliva i P rat
Objectius

• Adaptar el PE del Barri Vell a les disposicions del TR del PGOU, que reconeix l’interès de mantenir part de
l’edificació existent.
• Regular l’ordenació detallada de la finca objecte de modificació.
• Possibilitar l’accés des d’Oliva i Prat als futurs equipaments de l’antiga escola dels Maristes i preveure la
possibilitat d’un recorregut adaptat des de Bonaventura Carreras Peralta.
• Condicionar i ampliar l’espai lliure públic de la ciutat concretar les condicions de conservació i rehabilitació de
l’actual edificació.
Criteris de la modificació
• Establir un nou espai lliure públic millorant les condicions i visuals del carrer sobre el qual es recolza.
• Establir uns àmbits de servitud de pas en l’actual edifici, que es concretaran en el projecte d’edificació.
• Rehabilitar tant l’edifici en el seu conjunt com la seva façana en concret, a raó de l’interès del conjunt de la plaça
on se situa, fent especial atenció al xamfrà arrodonit que es repeteix en altres cantonades de la mateixa plaça.
• Regular l’ordenació detallada i condicions específiques de manteniment d’elements i espais existents.
• Realitzar petits ajustos a raó de la millor resolució de la cartografia actual en relació amb antics suports de
cartografia.

157

Estudi de mobilitat

Barri Vell de Girona

158

Estudi de mobilitat

Barri Vell de Girona

11.2.3. Realització d’un camí escolar a l’Escola Montjuic
Problemàtiques observades

Solucions

• Una de les entrades a l’Escola Montjuic dóna
directament a una vorera estreta (veure foto).
• Les condicions d’aquesta banda de la vorera són
molt pitjors que l’altra, molt més nova i millor
resolta.
• El desnivell i la corba creen unes condicions poc
idònies per la seguretat.

Des d’un punt de vista de mobilitat, realitzar un
reconeixement territorial i la catalogació dels elements
urbanístics i de mobiliari urbà que puguin representar un
perill per a vianants i conductors amb el propòsit de
guanyar espai per als vianants i millorar la seguretat viària.
•

El traçat hauria de reunir les condicions necessàries
de mobilitat i seguretat vial.

•

Es recomana realitzar un estudi de camí escolar per
tal de garantir una millora en la mobilitat dels nens
6
i nenes de l’Escola Montjuic en el seu trajecte .

Fotografia

Un camí escolar ha de complir:
•

Ha de consistir en un itinerari definit que compleixi les millors condicions de
mobilitat perquè els nens i nenes puguin desplaçar-se sense córrer cap perill.

•

Ha de ser un itinerari invariable perquè els nens i nenes s’hi habituïn i el puguin
compartir amb altres companys de l’escola.

•

Ha de tractar-se d’un itinerari ajustat en el temps, que no suposi per als nens i
nenes haver d’allargar la distància que han de recórrer.

•

Ha de tenir un traçat senzill, sense haver de salvar obstacles com passos
subterranis o passarel·les elevades per evitar els vehicles a fi que no discrimini
als nens i nenes amb mobilitat reduïda.

A l’apartat de Bones Pràctiques es detallen les particularitats del camí escolar.

6

El PMU contempla la realització de l’estudi el 2017. Proposa elaborar estudis de camins
escolars (un cada any) per a diferents centres educatius de Girona (proposta P-6).
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11.3. MOBILITAT EN BICICLETA
Les bicicletes són un mitjà de transport sostenible i saludable, i per això moltes ciutats
estan fent una forta aposta per augmentar-ne la seva presència a nivell urbà.
Girona durant els darrers anys ha implementat un servei de bicicletes públiques
(Girocleta), a més a més d’ampliar la xarxa de carrils bicicleta i la xifra d’aparcaments
de bicicleta de la ciutat.
El Barri Vell, degut a la seva configuració, és poc atractiu a l’hora de desplaçar-s’hi en
bicicleta. No obstant, amb algunes millores en la flota actual de bicicletes públiques i
en l’oferta d’aparcaments, es podria incentivar a que la població optés més per aquest
mitjà de transport.
Com ja es contempla al PMU, la tendència a Girona és acabar de crear una xarxa
d’itineraris interconnectats i aptes per recórrer la ciutat en bicicleta i,en la mesura de lo
possible caldrà connectar també els principals centres d’atracció del Barri Vell.
Al tractar-se de vies amb prioritat per a vianants, la bicicleta ha de compartir el seu
espai tant amb vianants com amb el tràfic motoritzat que, encara que restringit, hi és
present. La segregació dels diferents mitjans de transport no es contempla com una
opció per falta d’espai, i per això no és adient la creació de carrils bicicleta a l’interior
del Barri Vell.
El que sí és necessari és la millora de les connexions que enllacen el Barri Vell amb la
resta de la ciutat de Girona. En aquest sentit, cal completar aquests itineraris i millorar
l’oferta d’aparcaments de bicicletes als punts d’accés al Barri Vell, per tal de fomentar
la intermodalitat en aquest cas, entre els desplaçaments no motoritzats (en bicicleta i a
peu). Ara mateix aquesta funció la compleix la plaça Catalunya.
La configuració interna dels itineraris ve limitada pels grans pendents i les escales que
els ciclistes no poden sortejar amb facilitat i per la disponibilitat d’aparcament de
bicicletes.
A l’apartat de recomanacions i bones pràctiques es contemplen iniciatives per millorar
la seguretat de les bicicletes (registre de bicicletes).
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11.3.1. Estudiar la viabilitat d’ampliar l’oferta de places de bicicleta
L’ocupació dels aparcaments de bicicleta és màxima, sobretot en aquells aparcaments
situats a l’eix comercial del barri Vell (rambla Llibertat, carrer Argenteria i
Ballesteries) 7.
La seguretat és un altre factor que cal solucionar, sobretot a la part alta del barri on se
situa la Universitat de Girona (campus Barri Vell). La universitat és un pol d’atracció
molt important i els estudiants podrien optar per utilitzar més la bicicleta si es millorés
la seguretat dels aparcaments.

Ampliar l’oferta d’aparcament en superfície a la rambla Llibertat
Problemàtiques observades

Solucions

• L’aparcament es troba sobresaturat gran part del
temps.
• És un aparcament que trenca amb la urbanització de
la rambla Llibertat.

•

Buscar nous emplaçaments per aparcaments de
bicicletes a les proximitats.

•

Implementar/augmentar aparcaments dissuasoris a
les entrades de l’eix comercial (plaça Catalunya,
plaça de Sant Feliu) i els aparcaments propers si és
possible.

•

Es pot complementar amb campanyes de
conscienciació per tal de donar a entendre que la
bicicleta, com en el cas del cotxe, no cal que sigui
un mitjà de transport orientar únicament al “porta a
porta”. Es poden realitzar els últims metres a peu.

• Hi ha moltes bicis que aparquen a llocs no indicats.
• Ampliar l’aparcament de bicicletes a la rambla
Llibertat no és la millor opció, ja que s’hi hi ha actes
a la via pública s’han de treure (despeses i
incomoditat pels usuaris).

Fotografies

7

Veure apartat 5.3.
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11.3.2. Implementar un sistema de registre de bicicletes
Problemàtiques observades

Solucions

• L’aparcament de bicicletes resulta poc seguir,
sobretot en les zones menys transitades del Barri
Vell.

•

• El localitzador de bicicletes de la Policia Municipal de
Girona té registrades 150 bicicletes en el seu
depòsit.

Disposar d’un sistema de registre de bicicletes que
vinculi les dades de la bicicleta amb les dels
propietaris per dissuadir els robatoris.

Fotografia
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11.4. MOBILITAT EN TRANSPORT PÚBLIC
El Pla de Mobilitat Urbana de Girona contempla transformar l’últim tram de la L7 en un
tram a demanda mitjançant un polsador. En aquest estudi s’aporta una proposta
diferent a la del PMU per tal de disposar d’una millor freqüència en aquest tram sense
haver d’implementar un sistema de polsadors en totes les parades.
11.4.1. Reordenació de la línea L7 del bus urbà
Tram fins la plaça Sant Domènec a demanda
Problemàtiques observades

Solucions

• Les maniobres de gir a la plaça són un risc per la
seguretat vial.
• No hi ha espai per tal de fer la maniobra ràpidament,
pèrdua de temps de viatge.
• En hores puntes, la maniobra ha de conviure amb un
allau d’estudiants que surten de classe.

• La ruta de la L7 només entra a la plaça Sant
Domènec a demanda (polsador).
• Implementar una parada just abans d’entrar a
Ferrater i Mora.
• El bus gira a la rotonda situada al carrer de la
Muralla 3, millorant la seguretat vial d’aquest tram
final de línea.
• Conscienciació de que el polsador és per PMR i gent
gran.

Fotografia
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11.4.2. Reducció de la mida dels vehicles del tren turístic de Girona
Problemàtiques observades

Solucions

• El bus turístic Girona CityTour presenta
problemàtiques a l’hora de circular pels carrers més
estrets i amb menor radi de gir del Barri Vell.

•

Adaptar la mida dels vehicles del trenet turístic per
evitar que rasquin a les façanes dels immobles del
Barri Vell i contribuir alhora a la prevenció en
matèria de seguretat viària.

Fotografies

164

Estudi de mobilitat

Barri Vell de Girona

11.5. MOBILITAT EN VEHICLE PRIVAT MOTORITZAT
11.5.1. Senyalitzar la exclusivitat de pas en contradirecció dels vehicles
del centre Maria Gay
Problemàtiques observades

Solucions

• El centre Maria Gay genera unes necessitats de
mobilitat que, per la configuració dels carrers,
obliguen a molts conductors a realitzar part del
trajecte en contradirecció.
• Afecta al carrer de les Beates i al carrer del Portal
Nou.

•

Senyalitzar la exclusivitat de pas en contradirecció
per advertir als conductors de que aquest fenomen
és freqüent.

•

Limitar aquest recurs a vehicles que tinguin relació
amb el centre Maria Gay.

Fotografia

11.5.2. Controlar l’accés de vehicles motoritzats al Barri Vell
Problemàtiques observades

• La falta de control en els accessos provoca que per
l’interior del Barri Vell hi circulin vehicles sense
permís d’accés.

Solucions
Per tal de millorar la circulació a l’interior del barri es
proposa la instal·lació de càmeres/pilones amb lector de
matrícules a tots els accessos rodats del Barri Vell:
• Carrer Rei Martí
• Carrer Sant Cristòfol
• Plaça Ferrater i Mora
• Carrer de les Beates

Per garantir una millora de mobilitat a l’interior del Barri Vell cal solucionar les
problemàtiques generades als accessos del Barri Vell, per aquells vehicles motoritzats
que hi accedeixen i hi estacionen sense els permisos corresponents, tal i com es
descriu a l’apartat 7.1.
Es proposa instal·lar càmeres amb lectors de matrícules en tots els accessos
motoritzats per garantir el correcte funcionament de la circulació de vehicles a l’interior
del Barri Vell i la convivència amb la resta de veïns. Estudiar també la idoneïtat
d’instal·lar pilones amb lector de matrícules enlloc de càmeres, en aquells
accessos amb un volum de trànsit més reduït.
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11.6. APARCAMENT DE VEHICLES PRIVATS MOTORITZATS
Un dels punts que pot crear més controvèrsia és la modificació dels aparcaments de la
zona. La redistribució de l’oferta o la gestió dels aparcaments que donen servei al Barri
Vell poden ocasionar conflictes d’interessos entre la gran quantitat d’agents implicats
(residents, estudiants, promotors turístics i culturals,...). Per això mateix s’ha volgut
tractar aquesta qüestió tenint en compte tots els col·lectius, però sent conscients
alhora, tal i com posa de manifest el PMU de Girona, que la racionalització de l’ús dels
transports motoritzats és del tot necessària i suposa un dels principals reptes que
haurà d’afrontar Girona durant els propers anys per esdevenir una ciutat més
sostenible i segura.
11.6.1. Valoració conjunta de l’oferta d’aparcament de turismes
A continuació es valora de manera conjunta l’oferta d’aparcament de turismes i la
reestructuració proposada:

•

Aparcament privat: Les places d’aparcament privat es mantenen igual.

•

Aparcament interior del Barri Vell: S’han comptabilitzat les places
d’aparcament (veure annex 4) i després de l’anàlisi de la mobilitat del barri, es
recomanen algunes millores. Les places interiors del Barri Vell són
aparcaments restringits als vehicles amb distintiu d’estacionament.
En primer lloc es recomana l’eliminació de l’aparcament de turismes de la
plaça Sant Domènec (25 places), amb l’excepció de les places de PMR.
Treure l’estacionament del vehicle privat d’aquesta plaça permet que tant veïns,
com estudiants i visitants puguin gaudir d’un espai amb un valor patrimonial
molt elevat (veure apartat 11.2.2). Com a contrapartida s’hi implantaria una
zona de càrrega i descàrrega de mercaderies, a dia d’avui inexistent.
També es recomana la reordenació de l’aparcament de la plaça Ferrater i
Mora (veure apartat 11.1.3). Aquest aparcament (tractat en tot l’estudi com
una bossa d’aparcament perimetral) es planteja que sigui utilitzat per residents
al Barri Vell amb un control més estricte de l’accés a la plaça.
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Oferta actual interior
(per a vehicles amb distintiu)

Places proposades

Plaça Sant Domènec

25

0

Pujada de la Mercè

0

2

150

150

Aparcament

Resta de places interiors del Barri Vell
Pl. de Josep Ferrater i Mora

8

30 (reordenació)

0

Aparcament de Les Àligues

20 (ús exclusiu UdG)

9

175

TOTAL

0
182

Finalment, l’estudi dels llocs d’estacionaments no habilitats, com per exemple el
que es produeix a la plaça de la Mercè (al costat de Càritas), que podria
permetre guanyar dues places per a veïns.

•

Aparcament lliure perimetral al Barri Vell: Es proposen mesures de
millora en la gestió, així com la reordenació d’alguna de les bosses
disponibles actualment. Es descriuen en els apartats 11.6.1 al 11.6.5. Cal
destacar la reordenació de la bossa de Ferrater i Mora que passa a formar part
de l’oferta interior del Barri Vell. Així com el canvi de tipologia de la bossa del
passeig Fora Muralla que passa a ser Zona Verda.
Aparcament

Oferta actual d’aparcament lliure

Places proposades

Pg. de la Muralla 2 (bossa)

66

0 (Zona Verda)

Pl. de Josep Ferrater i Mora

58

0 (reordenació)

Pg. de la Muralla 1

27

0 (aparcament de motos)

P. Muralla

120

Aparcament mixt UdG i
zona verda veïns

112 (93 damunt accés Barri Vell + 19, sota
accés Barri Vell)

109 (millora de gestió)

383

229

Pg. Fora Muralla (en calçada)
TOTAL

8

Les places de Ferrater i Mora (58 places) s’han comptabilitzat en l’oferta com una bossa d’aparcament
lliure i no com aparcament interior del Barri Vell (amb regulació).
9

Places no computades en l’oferta interior.
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•

Aparcament de zona verda: En el referent a les zones verdes que donen
servei al Barri Vell, es proposa, seguint les recomanacions del PMU, la creació
de la noves zones verdes per a residents del Barri Vell c. Berenguer
Carnisser (220 places PMU) i passeig de la Muralla (50 places PMU, 66
places comptabilitzades pel present estudi).
Aparcament

Oferta actual de Zona Verda

Places proposades

142

142

Zona Verda passeig de la Muralla

0

66

Zona Verda c. Berenguer Carnisser

0

220

142

428

Zona Verda de les Pedreres

10

TOTAL

11.6.2. Millora en la gestió de l’aparcament P. Muralla (120 places)
Problemàtiques observades

• Ús exclusiu de la Universitat de Girona.

Solucions
Per tal de proporcionar una millor utilització d’aquest espai
d’estacionament es proposa:
•

Aparcament mixt UdG i zona verda veïns. Festius i
no lectius obert a tothom).

Fotografia

10

La zona verda de les Pedreres dóna servei també al sector del Carme.
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11.6.3. Reconversió de l’aparcament Passeig de la Muralla 1 (27 places)
en un aparcament de motocicletes
Problemàtiques observades
• Aparcament d’ús exclusiu per PAS i PDI de la
Universitat de Girona.

Solucions
Reordenar l’aparcament per a l’ús públic i exclusiu
de motocicletes.

•
Fotografia

11.6.4. Nous aparcaments de Zona Verda a l’aparcament Passeig de la
Muralla 2 (66 places) i carrer Berenguer Carnicer (220 places)
Problemàtiques observades

Solucions
•

• Actualment són dues bosses d’ús lliure.

Tal i com també contempla el Pla de Mobilitat
Urbana de Girona, es recomana implementar l’ús de
zona verda per als residents del Barri Vell.

Fotografia
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11.6.5. Millora en la gestió de l’aparcament de la pujada Fora Muralla
(112 places)
Problemàtiques observades

Solucions

• Actualment es tracta d’aparcament lliure en calçada

93 places situades damunt l’accés al Barri Vell
•
Reserva de 5 places d’aparcament “fesedit”per a
vehicles d’alta ocupació (VAO), ampliable si es creu
oportú. Situar-les prop de l’accés de Ferrater i
Mora.
•
Implementar l’ús de zona verda sense limitació de
temps diària a la resta de les places en calçada de
la pujada de Fora Muralla.
19 places situades sota l’accés al Barri Vell
•
Nova Zona Verda.

Fotografia
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11.6.6. Reordenació de les places d’aparcament públiques a l’interior del
Barri Vell
Com ja s’ha descrit anteriorment, es proposa modificar algunes places interiors del
Barri Vell. Per estacionar en aquestes places (veure Annex 4) cal disposar del distintiu
d’estacionament en el Barri Vell.
Com a principals actuacions es proposa:
•

Suprimir l’aparcament de turismes
11.1.2), amb l’excepció de les places de
per a turismes (25 places), reubicant
turístics a la plaça Ferreter i Mora i les
Joan Fuster i Ortells.

de la plaça Sant Domènec (apartat
PMR. Es proposa eliminar l’aparcament
les places reservades a allotjaments
places de motocicletes a l’aparcament

•

Reordenació de l’aparcament de Ferrater i Mora (apartat 11.1.3): Es
proposa reordenar l’espai de Ferrater i Mora, que ara mateix no permet una
bona convivència entre els diferents mitjans de transport. Amb la reordenació
proposada es perden places d’aparcament de turismes (actualment 58), però a
les places restants, els veïns tindran més fàcil estacionar-hi, ja que
complementàriament es proposa el control d’accés a la plaça amb la instal·lació
d’una càmera amb lector de matrícules i la millora de la seguretat i la
il·luminació.

S’han detectat vehicles estacionats en zones no senyalitzades. En alguna d’elles
(pujada de la Mercè) es proposa regularitzar la situació, habilitant i senyalitzant
l’aparcament perquè no presenta problemes per a la circulació rodada.
Noves places d’aparcament a la pujada la Mercè (Càritas)
Problemàtiques observades

Solucions

• Els cotxes aparquen en una zona no indicada de
manera habitual.

•

Regularitzar l’aparcament a les dues places situades
a la pujada la Mercè (davant de Càritas), on ara
mateix s’hi prohibeix l’estacionament.

•

Al no presentar problemes per la circulació rodada
es pot arribar a disposar d’aquestes places de
manera regulada.

•

Es guanyarien 2 places d’aparcament.

Fotografies
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11.7. DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES
La distribució urbana de mercaderies és un procés complex que no premia la
innovació. Per aquest motiu és l’administració qui, en primera instància, ha de
proporcionar els mecanismes de millora y la regulació necessària perquè la distribució
urbana de mercaderies (DUM) resulti cada cop més sostenible.
11.7.1. Implementació d’un nou sistema d’aparcament de C/D al conjunt
de la ciutat de Girona – Àrea DUM
Problemàtiques observades

Solucions

• S’utilitza un disc horari mecànic per tal de controlar
el temps d’estacionament dels vehicles de C/D. Això
produeix ineficàcia a l’hora de que la policia local
pugui fer un reconeixement de l’ús correcte dels
espais de C/D.

• Implementació d’eines TIC i creació d’una app. mòbil
per gestionar les àrees DUM.

En l’apartat de bones pràctiques (11.10.8) es descriu el mètode de gestió de càrrega i
descàrrega implementat a la ciutat de Barcelona que utilitza eines TIC per millorar la
gestió de l’espai i del temps.
11.7.2. Noves àrees DUM al Barri Vell
Problemàtiques observades
• Alguns vehicles (sobretot si l’operació de C/D és
ràpida) fan l’entrega de les comandes a la via
pública, en llocs no habilitats.
• L’oferta de zones de C/D és reduïda i no dóna
cobertura a tot el Barri Vell

Solucions
Implantació de noves àrees DUM:
• Plataforma Galligants
• Plaça Sant Domènec
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11.7.3. Incentivar les operacions de DUM amb vehicles elèctrics
Una mesura que pot afavorir la mobilitat sostenible, i en particular la dels
desplaçaments corresponents a la càrrega i descàrrega de mercaderies, és la
incentivació de l’ús del vehicle elèctric.
Es proposa incentivar les operacions de DUM amb vehicles elèctrics (tricicles,
motocicletes, turismes...) ampliant per a aquests vehicles (100% elèctrics)
l’horari de maniobres de C/D permès dins del Barri Vell. El PMU ja contempla
aquesta mesura.
11.8. TALLS DE CIRCULACIÓ PER OBRES I ESDEVENIMENTS
Els talls de circulació per obres o esdeveniments puntuals generen moltes molèsties als
veïns del Barri Vell. Per això mateix es proposa millorar els canals de comunicació entre
l’Ajuntament i els residents per tal de que aquests puguin informar-se a temps real de
qualsevol esdeveniment ocorregut a la via pública.
11.8.1. Creació d’una aplicació mòbil per informar de talls de circulació al
Barri Vell
Problemàtiques observades

Solucions

• Les afectacions puntuals, que generen
problemàtiques en la circulació, se senyalitzen de
manera manual (col·locació de senyalització
addicional o cartells informatius).

•

Millora de la informació en temps real sobre talls de
circulació a la via pública producte d’obres,
celebracions i esdeveniments puntuals.

Fotografia
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11.8.2. Instal·lació de panells d’informació dinàmics a Plaça Catalunya
Girona és una població activa i plena d’esdeveniments periòdics que fan que molt més
sovint del que es desitjaria es tallin els carrers i es desviï el trànsit rodat. Això provoca
que molts conductors es trobin enmig de l’embús o sense poder rectificar la ruta quant
ja és massa tard. Es proposa la instal·lació de panells informatius dinàmics a l’accés del
Barri Vell de plaça Catalunya per informació als conductors de les diferents
incidències que poden afectar al trànsit rodat. Estudiar també la idoneïtat d’instal·lar
algun altre panell informatiu dinàmic a les vies d’accés.
Problemàtiques observades

Solucions
•

• La senyalització d’accés al Barri Vell a plaça
Catalunya només indica les restriccions i horaris de
C/D.

Instal·lació de panells d’informació dinàmics a Plaça
Catalunya per informar sobre els talls de circulació
al Barri Vell en temps real.

• Les indicacions de els afectacions al Barri Vell es fan
de manera manual (col·locació de senyalització
addicional o cartells informatius).
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11.9. IL·LUMINACIÓ I SEGURETAT
Es proposa millorar la il·luminació i la seguretat de la part alta del Barri Vell, i en
particular en tots els aparcaments del Barri Vell, de turismes, motocicletes i bicicletes.
11.9.1. Aparcaments de turismes
Problemàtiques observades

Solucions

• S’han observat robatoris i vidres trencats a les
bosses d’aparcament situades darrere de la UdG.

Millora de la il·luminació i la seguretat a
l’aparcament de Ferrater i Mora i en tots els
aparcaments de Fora Muralla, així com en els
itineraris de connexió amb el Barri Vell.

•

Fotografia

11.9.2. Aparcaments de motocicletes
Problemàtiques observades
• L’aparcament Passeig de la Muralla 1 (apartat
11.6.4) disposa de condicions dolentes de seguretat
i il·luminació.

Solucions
Millora de la il·luminació i la seguretat de
l’aparcament Passeig de la Muralla 1.

•

11.9.3. Aparcaments de bicicletes
Problemàtiques observades
• Els conjunt d’aparcaments de bicicletes disposen de
condicions dolentes de seguretat i il·luminació.

Solucions
Registre de bicicletes

•

11.9.4. Millorar la senyalització de zones vídeo vigilades amb càmeres de
lector de matrícules
Problemàtiques observades
• La zona propera a Ferrater i Mora i la zona alta del
passeig Fora Muralla presenta problemes de
robatoris en vehicles.

Solucions
•

Remarcar la senyalització de zona amb vídeo
vigilància per incentivar l’efecte dissuasori.
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11.10. BONES PRÀCTIQUES
11.10.1.

Equipaments de transport vertical
Ascensors

Rampes i escales mecàniques

Cost de la instal·lació

Relativament barat, depenent del acabat
exterior de l’element

Relativament car

Cost de manteniment

Relativament barat

Relativament car

Baix

Mig

Pendent sobre la que
s’instal·len

Grans pendents pròximes a la verticalitat,
pendent elevada en combinació amb
passarel·les i pendent mitjana en el cas
d’ascensors inclinats

Mitjana (27-35 graus) per a escales i petita
(6-12 graus) per a les rampes

Alçada que salven

En àmbits urbans solen tenir entre 8 i 30
metres de desnivell, tot i que cada 11
metres la legislació obliga a construir una
parada i sortida d’emergència.

Cada tram d’escales mecàniques pot salvar
un desnivell d’entre 6 i 10 metres, depenent
de la inclinació. En rampes mecàniques cada
tram pot salvar una alçada de 6-7 metres.

Consum energètic

Capacitat de transport 480 persones/hora/sentit

Entre 4.500 i 11.000 persones/hora/sentit

Casi completa

En el cas de les escales hi ha limitacions
sretot per les cadires de rodes, carrets de
nens, persones grans i persones amb bastó.
Per a les rampes, l’accessibilitat és gairebé
completa.

Molt bona

Acceptable

Fiabilitat

Bona

Acceptable

Seguretat

Adequada

Adequada

Accessibilitat

Resistència a la
intempèrie

Atractiu per a l’usuari
Encaix estètic

Acceptable en el cas de cabines no opaques
Molt alt
i molt atractiu si són transparents.
Depèn del lloc, pot adaptar-se inclús a
espais d’interès turístic o patrimonial

Depèn del lloc. Adequades per a espais amb
vistes interessants.

Font: Transporte Público Vertical (Breve Guía para la reflexión sobre ascensores y escaleras mecánicas en San
Sebastián)– Ajuntament de San Sebastià

Figura 97. Escales mecàniques integrades en el patrimoni cultural (Toledo)

Font: Transporte Público Vertical (Breve Guía para la reflexión sobre ascensores y escaleras mecánicas en San
Sebastián)– Ajuntament de San Sebastià
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11.10.2.

El camí escolar: actuacions de mobilitat en el territori

L’objectiu principal dels camins escolars és proporcionar als alumnes uns itineraris
segurs i còmodes en els trajectes de casa a l’escola. Els camins escolars van néixer a la
dècada de 1970 a diferents ciutats europees per tal de reduir els accidents en les
zones properes a les escoles. A l’Estat espanyol, es van començar a posar en marxa fa
una dècada i Barcelona s’ha convertit, juntament amb altres municipis com Granollers,
Sant Sebastià, Guadalajara, Sevilla, Segòvia o Madrid, en una ciutat de referència en
aquest àmbit.
Els camins escolars són una estratègia educativa que facilita que els infants, de
manera autònoma i segura, facin a peu el camí d’anada i tornada de casa a l’escola,
però sobretot fomenten els valors del respecte, la responsabilitat i la bona convivència
entre tota la comunitat educativa i el barri.

Barcelona, municipi precursor en la implantació dels camins escolars
Barcelona ha estat un municipi precursor en la implantació dels camins escolars. L’any
2002 va començar a implicar-se en aquest projecte educatiu i actualment ja són 78 els
centres educatius que, en diferents fases del pla, estan treballant en el seu camí
escolar.
Aquest és un projecte participatiu i transversal on, abans de res, és imprescindible que
l’escola i l’AMPA es posin d’acord i s’impliquin per treballar en el pla i que les famílies
(pares, mares, avis, cangurs i alumnat) també s’hi comprometin.
A partir d’aquí tots els agents implicats en el procés començaran a treballar per fer
avançar el projecte: l’escola, l’AMPA i l’alumnat amb el suport tècnic del districte, que
és qui coordina tot el procés de treball; també l’Institut Municipal d’Educació de
Barcelona, que ofereix el suport pedagògic al professorat, a l’AMPA i a les famílies;
l’Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat, que junt amb el districte portarà a terme les
actuacions de millora convenients, i, finalment, la Guàrdia Urbana de Barcelona, el
Servei d’Educació Viària i els agents de circulació dels districtes.
El procés per establir un camí escolar a la ciutat de Barcelona consta de diverses fases
i és imprescindible que siguin l’escola i l’AMPA qui de comú acord ho sol·licitin al
districte.
El projecte s’inicia amb la fase de diagnosi. El districte encarrega un estudi per
conèixer de primera mà els hàbits de mobilitat de l’alumnat. A partir d’aquestes dades,
s’elabora un pla d’actuacions tècniques de millora dels carrers de l’entorn del centre
educatiu.
El camí escolar, però, no s’acaba amb la presentació pública de l’itinerari i la realització
de les millores tècniques, sinó que s’hi ha de continuar treballant. Cal que el projecte
s’incorpori a la dinàmica habitual de l’escola, que seguirà tenint el suport de

177

Estudi de mobilitat

Barri Vell de Girona

l’Administració. S’ofereix una proposta didàctica per treballar conjuntament amb el
professorat que consisteix a dinamitzar l’itinerari del camí escolar, i d’aquesta manera
els alumnes practiquen any rere any l’ús segur d’aquest recorregut.
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Font: Ajuntament de Barcelona
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11.10.3.

Registre de bicicletes

Ajuntaments de ciutats com Barcelona, Sant Sebastià o Sevilla ja compten d’un servei
de registres de bicicletes propi de l’ajuntament.
A través d'aquest registre, que és voluntari, es pretén aconseguir un primer efecte
dissuasori del robatori i si finalment es produeix el furt, la posada en marxa de
mecanismes de detecció, identificació i devolució de vehicles recuperats.
Per poder realitzar el registre, la bicicleta ha de disposar d'un número identificatiu que
pot ser:
•

El número de bastidor (número identificatiu de la bicicleta que surt de fàbrica i
que normalment es troba sota el pedalier).

•

Un sistema de marcatge que l'usuari pot fer-se instal·lar a la bicicleta dirigint-se
a unes determinades botigues de venda de bicicletes. Aquesta opció va a càrrec
de l'usuari.

Aquest sistema de marcatge consisteix en un identificador metàl·lic que porta un
número identificatiu que s'instal·la al quadre de la bicicleta entre el manillar i el
pedalier, aprofitant un dels forats existents, com per exemple el del portabidons.
També li lliuraran un conjunt de tres adhesius, que un cop finalitzat el procés de
registre s'hauran d'incorporar a la bicicleta.
A Barcelona, a les botigues on es pot fer la instal·lació del sistema de marcatge
disposen de la documentació per iniciar el procés d'inscripció al registre. Tot i que la
bicicleta ja disposi de número de bastidor, igualment es pot instal·lar el número de
marcatge per tal d'augmentar-ne la seguretat. Amb el número de bastidor, el sistema
de marcatge o amb tot dos identificadors es pot començar el procés de registre
sol·licitant els impresos d'alta al Registre de Bicicletes. La inscripció al registre és
gratuïta mentre que en el cas d’optar pel sistema de marcatge a través dels comerços
col·laboradors el preu de la instal·lació és de 20 euros aproximadament. L’alta del
registre la pot fer la persona propietària de la bicicleta, que ha de ser major d'edat,
resident a Barcelona i ha de disposar d'una adreça postal on rebre la documentació.
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11.10.4.

Les noves tecnologies com a manera de gestionar l’espai públic

La utilització d’eines TIC cada cop resulta de més utilitat a l’hora de gestionar i regular
l’espai públic.
Les aplicacions mòbil permeten millorar la gestió de l’aparcament (zona blava, verda,
C/D) i del transport públic (informació del pas de les expedicions) i també permeten
informar als ciutadans en temps real de qualsevol esdeveniment succeït a la via pública
(talls de circulació, obres, actes i celebracions, etc).
E-park: zones blaves i verdes
La implantació de les noves tecnologies per gestionar l’aparcament en zones blaves i
verdes a les ciutats és una realitat en augment. A Girona el servei s’anomena “e-park”
i està gestionat per l’empresa, amb seu a Madrid, Ingeniería Vial S.L. Aquest servei
també està implantant a Almuñecar, Collado, Córdoba, Girona, Granada, Madrid,
Marbella, Terol, Santander i Santiago de Compostela.

Font: e-park

El servei permet gestionar els pagaments de manera telemàtica sense haver de treure
un tiquet físic al parquímetre. Enllaçant una targeta bancària o fent una recàrrega de
saldo directament a l’aplicació es poden realitzar totes les operacions indicant el model
i la matrícula del vehicle mitjançant un tiquet de pagament virtual. També permet
anul·lar les denuncies per sobrepassar els límits amb les penalitzacions que contempla
l’ajuntament.
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Aplicació mòbil AMBtempsbus (Barcelona)
Cada vegada més els usuaris del transport públic fan servir les
aplicacions mòbils per conèixer el temps d'espera dels autobusos.
L’Aplicació mòbil AMBtempsbus inclou, a més de les línies de bus de la
ciutat de Barcelona, tota la xarxa de transport de l'àrea metropolitana.
El servei, que també està disponible per a web i tauletes, inclou
informació de 4.500 parades de Barcelona i municipis metropolitans. En total, té
codificades 200 línies i 1.600 autobusos.
Totes els parades de la xarxa tenen un codi numèric únic que les identifica. L’usuari,
per tal de saber quant tardarà el seu autobús, només ha d’introduir aquest codi a
l‘aplicació. Automàticament, gràcies als sistemes de geolocalització, l’aplicació mostra
totes les línies que passen per la ruta i quants minuts falten per al proper autobús de
cada línia. L’aplicació està disponible de forma gratuïta per a sistemes iOS i Android.
A més, totes les parades s’estan equipant, a més del codi numèric, amb un codi QR.
Simplement capturant-lo amb el telèfon intel·ligent, el viatger rep tota la informació al
dispositiu de forma automàtica.
Fins ara, els usuaris del bus metropolità rebien la informació a través de panells
dinàmics en unes 450 parades de tota la xarxa, que ofereixen les dades actualitzades
del temps d’espera i les incidències que hi pugui haver. El nou servei AMBtempsbus
ofereix ara una cobertura total de la xarxa d’autobús responsabilitat de l’AMB.

Inclou les línies de tots els operadors: Authosa,
Baixbus (Mohn, Oliveras, Rosanbus), Monbus
Paral·lel El Port UTE, NouBarrisBCN, SGMT, Soler i
Sauret, TCC, TMB i TUSGSAL.
Inclou les parades dels 20 municipis de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona: Badalona, Barcelona,
Castelldefels, Cornellà De Llobregat, El Prat De
Llobregat, Esplugues De Llobregat, Gavà,
L'Hospitalet De Llobregat, Montcada I Reixac,
Montgat, Sant Adrià De Besòs, Sant Boi De
Llobregat, Sant Feliu De Llobregat, Sant Joan
Despí, Sant Just Desvern, Sant Climent de
Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Santa
Coloma De Gramenet, Tiana, Viladecans.
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11.10.5.

AreaDUM: distribució urbana de mercaderies (Barcelona)

L’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una
nova iniciativa inscrita dins el concepte d’smart city i
l’àmbit de la mobilitat amb l’objectiu de millorar i
facilitar la gestió de l’aparcament en les zones de
càrrega i descàrrega de mercaderies.
L'empresa pública BSM s'ha
desenvolupament de l'aplicació.

encarregat

del

La càrrega i descàrrega ja no s’anomena així, sinó
àreaDUM (distribució urbana de mercaderies).
El nou sistema d’aparcament canvia el disc de
càrrega i descàrrega per una “app” de mòbil
(anomenada AreaDUM) que substitueix finalment el
disc horari de cartró que duen els conductors de
mercaderies i afecta les 45.000 operacions de
càrrega i descarrega que cada dia es produeixen a
Barcelona.
Aquesta app. permet establir un control més exhaustiu i exacte sobre el temps
d’estacionament (que no pot sobrepassar els 30 minuts). Durant l’etapa de transició,
els senyals marcaven si s’havia de fer servir el disc o l’app. i l’Ajuntament no multava
els transportistes. En total es van instal·lar de manera progressiva (5 setmanes) 2.500
senyals verticals d’AreaDUM a tota la ciutat, corresponents a aproximadament 9.000
places.
L’aplicació gratuïta AreaDUM (la base de la qual és la de l'àrea verda apparkB),
disponible per a dispositius amb sistema Android i iPhone, permet evitar multes
innecessàries gràcies al seu sistema d’avisos, que es pot configurar segons les
necessitats de l’usuari per a que doni un avís del temps que queda per finalitzar
l’estacionament. L’aplicació també ubica el vehicle en un mapa, ofereix un registre
detallat de totes les operacions, informa sobre les novetats de l’AREA i manté un canal
de comunicació molt còmode, ràpid i directe entre l’usuari i el servei d’atenció al client,
que respondrà qualsevol dubte de forma personalitzada i en un període màxim de 48
hores.
En el cas de no disposar d’un smartphone, s’ha habilitat com a alternativa un servei
d’SMS a través del qual també es pot gestionar l’estacionament a l’areaDUM. L’usuari
ha d’enviar un SMS al 217010 amb el text següent: “DUM (espai) matrícula (espai)
CODI ZONA”. La matrícula s’ha d’escriure sense espais ni guions i el codi de la zona es
troba indicat de manera clara a la senyalització vertical. Una vegada enviat, es rep un
SMS de confirmació amb l’horari màxim d’estada. El cost de l’SMS depèn de cada
operador segons contracte, i per a alguns usuaris fins i tot podrà resultar gratuït.
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El nou sistema, ja sigui a través de l’app o dels SMS, està a l’abast de tothom que
tingui mòbil o smartphone, el que suposa un 98% dels usuaris que diàriament fan ús
de les places de l’areaDUM. En cas d’incidència en la gestió s’ha habilitat el telèfon
902.20.21.21 per atendre als usuaris.
El funcionament de l’app areaDUM és molt àgil i senzill. Primer de tot cal donar-se
d’alta, a través del smartphone o del web de l’àrea, omplint un formulari de registre i,
un cop omplert, es rep un mail de confirmació que cal validar. Existeixen dos tipus de
compte: l’unipersonal, per a usuaris particulars, i el compte de flota, que permet
gestionar i realitzar estacionaments d’una flota de vehicles per part d’un equip de
treball. A més, les empreses disposen d’un resum mensual online amb el detall de tots
els estacionaments efectuats.
A l’hora d’estacionar, l’usuari ha d’indicar la matrícula del vehicle i l’aplicació
geolocalitza la seva ubicació mostrant tots els codis de zona existent, dels quals l’usuari
n’haurà de seleccionar el que correspongui d’acord amb el senyal vertical del tram on
es troba. Tot seguit, apareix una pantalla que mostra les condicions horàries de la zona
per informar a l’usuari, que haurà d’iniciar l’estacionament. Quan es vol retirar el
vehicle, s’ha de marcar a l’aplicació mitjançant l’opció “finalitzar estacionament”.
D’altra banda, l’usuari no pot repetir estacionament en una mateixa zona durant un
temps determinat, per afavorir l’accés a altres vehicles. Les PDA’s dels vigilants d’AREA
estan preparades per distingir si un vehicle es troba en areaDUM, així que els usuaris
no han de témer que el fet de no disposar del disc horari els comporti cap risc de
sanció.
Aquesta aplicació és un pas més per avançar mitjançant l’ús de les noves tecnologies
en el concepte d’Smart City. L’aplicació permetrà que l’Ajuntament de Barcelona compti
amb més informació sobre el repartiment de la càrrega i descàrrega i alhora facilitarà
l’ús d’aquestes places a les empreses distribuïdores i ajustarà la oferta a les necessitats
dels diferents col·lectius. Està previst que, en un futur, també s’informi de la
disponibilitat de places, per evitar haver de donar voltes buscant lloc i que l’usuari
estalvií temps i diners, mentre es redueix la contaminació, el soroll i es guanya en
qualitat de vida.
ÀreaDUM es complementa amb l’aplicació apparkB, que
permet pagar l’estacionament de la zona verda i la zona
blava d’una forma més eficient, econòmica i ràpida a
través del telèfon mòbil. A més, s’uneix a la llista de les
més de 175 aplicacions que proposa el lloc web
“apps4BCN”, totes relacionades d’alguna manera o altra
amb Barcelona i els serveis que ofereix.
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CALENDARI D’IMPLANTACIÓ DE L’AREADUM (BARCELONA)
•

1a fase: Prova pilot de l’areaDUM al Passeig de Gràcia [FET]

•

2a fase: Desplegament de l’areaDUM a tota Barcelona (Des del 16 de març)
-

Del 14 al 22 de març es va senyalitza l’Eixample i Ciutat Vella.

-

Del 23 al 29 de març, Sant Martí i Les Corts.

-

Del 30 de març al 5 d’abril, Sants, Sant Andreu i Nou Barris.

-

Del 7 al 13 d’abril, Horta-Guinardó i Sarrià

-

Del 14 al 19 d’abril, Gràcia.

•

3a fase: Oferir als usuaris la informació de places disponibles (Març 2016)

•

4a fase: Ajust real de les necessitats segons la oferta i la demanda (Juny 2016)

En el següent enllaç es poden veure uns vídeos de funcionament de l’aplicació
ÀreaDUM. Per a més informació consultar: http://www.areaverda.cat
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11.10.6. Prova pilot de distribució urbana de mercaderies a Ciutat Vella
(Barcelona)
L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat va
realitzar una prova pilot de distribució urbana de mercaderies al Districte de Ciutat
Vella.
La regidoria de mobilitat es va fixar com una prioritat vetllar pel correcte funcionament
de la mobilitat del transport públic i de la distribució de les mercaderies i, en aquest
sentit, la iniciativa s’emmarca entre els objectius estratègics del darrer mandat. Cal
tenir en compte que actualment la distribució urbana de mercaderies a les àrees
centrals de la ciutat suposa un repte logístic pels distribuïdors que es troben amb
espais complexes, des del punt de vista de la mobilitat, per l’entrada i sortida de
vehicles (carrers estrets, radis de gir molt petits, gran afluència de vianants, etc..).
Aquestes característiques, pròpies d’aquests àmbits urbans, limiten l’ús del vehicle
privat fent necessari estudiar l’ús d’un altre tipus de vehicles més petits, més àgils i
més sostenibles.
Per tal d’abordar aquest repte,
l’Ajuntament de Barcelona va dur a
terme aquesta prova pilot que
consisteix en la distribució de les
mercaderies
mitjançant
una
empresa especialitzada del sector
(que ja estava operant en alguns
punts del Districte) al barri de Sant
Pere, Santa Caterina i la Ribera. La
novetat és que per fer efectiu
aquest repartiment es va construir
una micro-plataforma situada al
Passeig Lluís Companys, creant així un mini-moll de càrrega i descàrrega al barri de la
Ribera, des del qual, mitjançant tricicles elèctrics s’efectuava el repartiment de les
mercaderies, en el recorregut que es coneix com “l’última milla”.
Els objectius del projecte van ser:
•

Emprar una infraestructura per a la distribució urbana de mercaderies àgil,
moderna i sostenible, en el marc del concepte smart city.

•

Voluntat de solucionar els problemes de distribució als cascs urbans dins de
l’horari de regulació dels seus accessos.

•

Treballar per donar cobertura a tots els establiments comercials, siguin on
siguin, facilitant, agilitzant i flexibilitzant la distribució de mercaderies.

•

Posar al servei dels operadors una eina que els estalviés costos de temps i de
quilòmetres recorreguts.
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•

Evitar possibles escenaris d’inseguretat viària en el repartiment actual de
mercaderies.

•

Estalviar emissions de contaminants i consums de combustible als centres
urbans.

La prova pilot es va iniciar a finals de l’any 2014 i va tenir una durada de 6 mesos.
L’Ajuntament de Barcelona va dur a terme una campanya de difusió entre els
operadors de distribució i els comerços de la zona, per oferir-los aquest servei
gratuïtament durant mig any i fer-los així partícips de la prova.
L’horari d’obertura del mini-moll de càrrega i descàrrega era a les 08:30 hores. Aquesta
infraestructura comptava amb dues places d’aparcament per furgonetes o camions
petits, amb una zona d’administració i vestidors i amb un petit magatzem. Els enllaços
de mercaderia es podien fer de dilluns a divendres entre les 09:00 hores i les 10:00
hores, mentre que la recollida de la mercaderia que no s’havia pogut lliurar o que
s’havia d’enviar a una altra ubicació, es realitzava entre les 18:30 hores i les 19:30
hores.
Les mercaderies que es poden distribuir mitjançant aquesta plataforma són bàsicament
de paqueteria (sobres, paquets i caixes de petites dimensions). La prova es va realitzar
amb vehicles de motor elèctric i carrosseria de tricicle, que possibiliten moure
càrregues de fins a 180 kg en qualsevol espai. Aquest tipus de vehicles permeten
garantir la seguretat i l’accessibilitat en el transport a més d’oferir valors d’eficiència,
estalvi de temps i sostenibilitat.
La prova pilot es va marcar com a objectiu arribar a les 120 operacions diàries, amb
16,8 km realitzats per tricicle i dia, fet que permetria assolir un estalvi del 5,3% dels
desplaçaments en furgoneta i camió que actualment es produeixen a la zona del casc
antic de la ciutat. A la pràctica aquesta reducció del 5,3% equival a 225 quilòmetres
menys de desplaçaments en furgoneta i camió i en conseqüència el corresponent
estalvi en emissions contaminants i contaminació acústica. La mesura ha de permetre
que el Govern Municipal avaluï el nivell de cobertura de la prova, l’eficàcia dels
vehicles, i el balanç econòmic de la mesura de cara a valorar la seva continuïtat.
La iniciativa va ser impulsada des de la Direcció de Mobilitat, juntament amb el
Districte de Ciutat Vella, la Direcció de Comerç i l’Institut de Paisatge Urbà. Va comptar
amb el suport de SABA i del programa europeu SMILE, Smart Green Innovative urban
Logistics for Energy eficient mediterranean cities.
En el següent enllaç es poden consultar les conclusions preliminars de l’Ajuntament de
Barcelona sobre les Microplataformes DUM (juliol de 2014). Per a més informació
consultar: http://w110.bcn.cat
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11.10.7.

Places prioritàries VAO/Fesedit

Al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat
de Girona va néixer el projecte “fesedit” al
2011 com una via per compartir cotxe per
anar als diferents campus universitaris.
Projecte desenvolupat pel centre EASY
(membre de la xarxa TECNIO) i l’Oficina
Verda.
La iniciativa “fesedit” consisteix en posar en
contacte persones que realitzen una ruta similar en cotxe perquè puguin compartir
vehicle. Aquesta aplicació funciona en temps real i contempla un sistema de valoració
dels trajectes per augmentar la confiança entre usuaris.
Abandonar el cotxe com a mitjà de transport individual és un dels reptes al que les
ciutats s’han d’enfrontar per una qüestió de manca d’espai i de contaminació.
L’Ajuntament de Girona ha proporcionat dues places d’aparcament “fesedit” a prop del
parc de la Devesa (al carrer Riu Güell), en conveni amb EASY, que són prioritàries a
vehicles amb distintiu “fesedit” de 8 a 20h. Aquestes places augmenten l’oferta de
places a la ciutat. La Universitat de Girona disposa de 18 places (14 al campus Montilivi
i 4 al Barri Vell).
Figura 98. Indicació de places reservades “fesedit” i distintiu

Font: Pla de mobilitat urbana de Girona (desembre 2014)

Cal seguir apostant per la priorització de places d’aparcament de vehicles d’alta
ocupació (VAO). I el programa “fesedit”, que ja està contemplat al PMU i s’està
estenent per Catalunya, és una de les opcions més interessants per incentivar-ne l’ús.
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11.10.8.

Gestió prioritària de la Zona Verda

Actualment la ciutat de Girona disposa d’un sistema tarifari per l’aparcament públic que
no penalitza gaire la utilització de la zona verda dels per usuaris no residents. Aquest
sistema pot comportar una incorrecta utilització de l’espai de la Zona Verda que en
principi ha de prioritzar residents i la Zona Blava que ha de ser d’alta rotacions per
zones comercials.
A l’equiparar les tarifes de la Zona Blava (tarifa de caràcter general) amb les de la Zona
Verda per a no residents (tarifa B3) genera que alguns usuaris utilitzin indistintament
la zona verda i la blava.
Degut a l’àmplia oferta d’aparcament actual, tant de places lliures com de places
regulades, no ha calgut implementar mesures més restrictives respecte a les tarifes. En
un futur, amb la creació de les noves àrees de Zona Verda al carrer Berenguer
Carnisser i al Passeig de Fora Muralla (contemplades al PMU), caldrà revisar la
demanda d’aparcament per conèixer si s’està fent un ús correcte.
A ciutats on el transit ha esdevingut un problema, com és el cas de la ciutat de
Barcelona, l’administració ha optat per aplicar un sistema tarifari més punitiu als
usuaris no residents que decideixen estacionar a la zona verda. D’aquesta manera es
penalitza a aquells usuaris que fan un mal ús de l’espai destinat a residents. A
Barcelona, per exemple, els no residents que volen estacionar a Zona Verda han de
pagar gairebé un 20% més que si ho fessin a Zona Blava, en canvi, a la ciutat de
Girona només s’aplica un recàrrec de 0.05 € en la tarifa final.

Exemple de bones pràctiques:
Diferenciació tarifària de la Zona
Blava i la Zona Verda per a no
residents (Barcelona).

Si en un futur s’observen males praxis en la utilització de la Zona Verda, es recomana
aplicar tarifes ben diferenciades entre l’estacionament de Zona Blava i l’estacionament
dels no residents en Zona Verda.
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11.10.9.

Tríptics informatius per a la ciutadania

Es proposa a l’Ajuntament de Girona, la elaboració d’un tríptic informatiu per
informar a la ciutadania, d’una banda, dels canvis soferts en la gestió dels aparcaments
situats al Barri Vell i als seus punts d’accés i, d’altra banda, dels nous aparcaments
dissuasoris proposats pel PMU que, eventualment, podran ser utilitzats pels usuaris de
les activitats del Barri Vell en el cas de que així es requereixi.
Cal incidir, didàcticament, en el canvi d’hàbits de mobilitat de la ciutadania i en la
necessitat de reduir els desplaçaments en vehicle privat en benefici dels desplaçaments
no motoritzats o d’alta ocupació. És important introduir els criteris ambientals i
energètics en la planificació i gestió del transport i que la ciutadania conegui l’impacte
del transport sobre el medi ambient i la qualitat de vida.
Per una banda, per la contaminació produïda pels gasos expulsats pels motors de
combustió. El transport representa més d’una cinquena part de les emissions de gasos
d’efecte hivernacle. També és responsable d’una gran part de la contaminació de l’aire
urbà, així com la contaminació acústica (Agència Europea del Medi Ambient). A Europa
cada any moren 40.000 persones per malalties relacionades amb la contaminació del
trànsit i el transport urbà representa el 70% dels contaminants i el 40% de les
emissions de gasos d’efecte hivernacle procedents del transport per carretera a Europa
(Agència Europea del Medi Ambient).
Per altra banda, per l’accidentalitat. Els accidents de circulació s’han convertit en un
problema de salut pública. Es produeixen cada any 45.000 morts a Europa, sent la
primera causa de mort entre els menors de 25 anys. A Catalunya, cada any es
produeixen un total de 800 morts i 30.000 ferits en accidents de trànsit, el 20% dels
quals són vianants o ciclistes. El vehicle privat és, estadísticament, el mitjà de transport
menys segur si tenim en compte els quilòmetres totals recorreguts i els viatgers
transportats.
Un model de mobilitat amb més protagonisme dels mitjans més segurs (caminar, la
bicicleta o el transport col·lectiu) probablement produiria una reducció en el nombre
total d'accidents i la seva gravetat. Per tot plegat, cal conscienciar als veïns i veïnes de
la necessitat imperiosa de canviar els hàbits de mobilitat.
En municipis on la cultura del cotxe i l’hàbit d’aparcar porta a porta està molt arrelat,
és important que l’administració contribueixi a promoure els desplaçaments
multimodals i l’ús d’aparcaments dissuasoris, com a lloc on deixar el vehicle i accedir al
centre caminant, en bicicleta o en transport col·lectiu. A part d’introduir tarifes que
afavoreixin el transbordament modal és imprescindible potencial els canals de
comunicació i/o informació per tal de sintonitzar amb la ciutadania.
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Exemple de bones pràctiques:
L’Ajuntament de Centelles va editar un tríptic
informatiu que informava de l’ampliació de
l’aparcament dissuasori dels Horts de cal Compte i de
la seva funció com a node intermodal.
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